Møteprotokoll

Utvalg:

Flatanger Kommunestyre

Møtested: Sal I, Miljøbygget
26.10.2011
Dato:
Tidspunkt: Fra 16:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ingunn Olaug Eikeseth
Torgersen
Knut Lassemo
Ida Magrit Lindstad
Olav Jørgen Bjørkås
Gry Hanssen
Ove Magne Ribsskog
Reidar Lindseth
Birgit Fossvik
Tove Hasfjord Aagård
Lars Mårvik
Håvard Hårstadstrand
Knut Staven
Lars Haagensen
Geir Tore Olsen
Forfall:
Navn
Susann Aagård Skotnes

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Svein Gøran Halmøy

Funksjon
Medlem

Representerer
FLAP

Medlem
Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

FLAP
FLSV
FLSP
FLSP
FLSP
FLV
FLV
FLV
FLV
FLV
FLH
FLFRP
FLFRP

Funksjon
MEDL

Representerer
FLH

Møtte for
Susann Aagård Skotnes

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kari Leknes
Barnevernleder
Liv Brønstad
Helse- og omsorgssjef
Gurid Halsvik
Oppvekstsjef
Hans Petter Haukø
Teknisk sjef
Rune Strøm
Rådmann

Representerer
FLH

Fra kontrollutvalget:
Leder Ronald Geving

Merknader:
 Valgt til å underskrive protokoll i tillegg til ordfører:
Ingunn E. Torgersen og Lars Haagensen.
 I slutten av møtet orienterte ordfører om status på omsøkte vindkraftprosjekter
som berører kommunen.
Deretter ble det åpnet for debatt om saken.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Administrasjonen får i oppgave å legge frem for formannskap og kommunestyre
en orienterende sak om vindkraftprosjektene som berører Flatanger kommune.
 Ordførers forslag ble tatt opp til votering.
 Ordførers forslag ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer.
 De tre siste sakene på sakskartet, sak 68/11, sak 69/11 og sak 70/11 ble trukket
grunnet at de i utgangspunktet ble satt opp p.g.a. en administrativ feil.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________
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PS 53/11 Valg av hovedutvalg for perioden 2011 - 2015
Valgkomiteens innstilling:

Hovedutvalg NMT
Medlem

Vara

Ove Magne Ribsskog, Leder
Knut Lassemo, Nestleder
Susann Aagård Skotnes
Geir Tore Olsen
Turid Kjendlie
Reidar Lindseth
Birgit Fossvik

1.Caterina Kvaløsæter, 2.Lena Rian Hågensen
1.Ole Martin Dahle, 2. Nils Myren
1. Svein Gøran Halmøy 2. Mikael Løfsnæs Haagensen
1.Kristina Olsen, 2. Lars Haagensen
1.Otto Sandnes, 2. Kari Leknes
1.Berit Hestnes, 2. Merethe Hepsø
3. Lars Mårvik, 4. Einar Laukvik

Hovedutvalg OO
Medlem

Vara

Knut Staven, Leder
Ida-Magrit Lindstad, Nestleder
Gry Hanssen
Lars Haagensen
Ingun Eikeseth Torgersen
Bjørn Hunnestad
Knut Johnsrud

1. Eivind Jonny Dahle 2 Susann Aagård Skotnes
1.Anja Vedvik, 2. Frode Morken
1.Øivind Strøm, 2.Trond Strøm
1.Kristina Olsen, 2.Geir Tore Olsen
1.Kristina Jakutiene, 2. Terje Fallet
1.Tove Mette H. Aagård, 2. Merethe Hepsø
3. Birgit Fossvik, 4. Berit Hestnes

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Representanten Håvard Hårstadstrand krevde forholdstallsvalg på valg av Hovedutvalg for
Næring, Miljø og Teknisk (HU-NMT)
Ordfører ga da de ulike grupperinger i oppgave å fremme listeframlegg.
Følgende grupperinger leverte lister:
 SP/SV (felles)
 V
 FRP
 AP
 H
Deretter ble skriftlig valg gjennomført.
 Etter gjennomført mandatberegning og kandidatkåring ble følgende medlemmer
valgt i HU-NMT:
Medlem
SP/SV: Ove Magne Ribsskog
Turid Kjendlie

Medlem

Vara
SP/SV: 1.Gry Hanssen
2. Otto Sandnes
3. Catarina Kvaløysæter
4. Kari Leknes
Vara

V:

Birgit Fossvik
Reidar Lindseth

Medlem
H:
Susann Aagård Skotnes
Medlem
FRP: Geir Tore Olsen
Medlem
AP: Knut Lassemo

V:

H:

1. Berit Hestnes
2. Merethe Hepsø
3. Lars Mårvik
4. Einar Laukvik
Vara
1. Svein Gøran Halmøy
2. Mikael Løfsnes Haagensen

Vara
FRP: 1. Kristina Olsen
2. Lars Haagensen
AP:

Vara
1. Ole Martin Dahle
2. Anne Aspø

Valg av leder i HU-NMT
Ordfører fremmet følgende forslag:
Ove Magne Ribsskog velges som leder i HU-NMT
Ingen andre forslag
Ordførers forslag ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer.
Valg av nestleder i HU-NMT.
Representanten Ove Magne Ribsskog fremmet følgende forslag.
Knut Lassemo velges som nestleder i HU-NMT
Ingen andre forslag.
Forslaget fra rep. Ove Magne Ribsskog ble enstemmig vedtatt.

 Valg av Hovedutvalg for Oppvekst og Omsorg (HU-OO)
Det ble ikke fremmet andre forslag enn valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Valg av leder i HU-OO
Ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling.
Knut Staven ble enstemmig valgt som leder i HU-OO
Valg av nestleder i HU-OO
Ingen andre forslag enn valgkomiteens innstilling.
Ida Magrit Lindstad ble enstemmig valgt som nestleder i HU-OO

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk for perioden 2011- 2015:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ove Magne Ribsskog (leder)
Knut Lassemo (nestleder)
Turid Kjendlie
Birgit Fossvik
Reidar Lindseth
Susann Aagård Skotnes
Geir Tore Olsen

Vara for nr.1 og 3
Gry Hanssen
Otto Sandnes
Catarina Kvaløysæter
Kari Leknes

Vara for nr.2
Ole Martin Dahle
Anne Aspø

Vara for nr.6
Svein Gøran Halmøy
Mikael Løfsnes Haagensen

Vara for nr.7
Kristina Olsen
Lars Haagensen

Vara for nr. 4 og 5
Berit Hestnes
Merethe Hepsø
Lars Mårvik
Einar Laukvik

Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg for perioden 2011- 2015:
1.Knut Staven, Leder
2.Ida- Magrit Lindstad, Nestleder
3.Gry Hanssen
4.Lars Haagensen
5.Ingun Eikeseth Torgersen
6.Bjørn Hunnestad
7.Knut Johnsrud
Vara:
For nr. 1, Eivind Jonny Dahle
Susann Aagård Skotnes
For nr. 2,

Anja Vedvik
Frode Morken
For nr. 3,
Øivind Strøm
Trond Strøm
For nr. 4,
Kristina Olsen
Geir Tore Olsen
For nr.5,
Kristina Jakutiene
Terje Fallet
For nr. 6 og 7, Tove Mette H.Aagård
Merethe Hepsø
Birgit Fossvik
Berit Hestnes

PS 54/11 Valg av utvalg, styrer og råd mv for perioden 2011 - 2015
Valgkomiteens innstilling:
Til følgende velges Formannskapet med vararepresentanter:
Valgstyre.

Næringsfondstyre.
Politisk valgte del av Administrasjonsutvalget.
Overformynderi 2011 - 2015 (Eller inntil Fylkesmannen tar over oppgaven)
Forretningsførende overformynder: Øyvind Mårvik
Betingelse med fortsatt
Personelig vara: Gurid Marte Halsvik

hjemmekontor.

Medlem: Aase Kristin Aagård Mårvik
Personelig vara: Tonny Strand
Sakkyndig takstnemnd:
Leder: Kjell Helge Moe
Nestleder: Tove Strøm Ottesen
Medlem: Åge Hasvåg

Pers.vara: Bjørn Edvardsen
Pers. vara: Liv Unni Fløan
Pers. vara: Arve Olsen

Sakkyndig anketakstnemnd:
Leder: Arne Skorstad
Nestleder: Kari Leknes
Medlem: Knut Fornes

Pers.vara: Roy Strøm
Pers. vara: Bodil Strøm Lindseth
Pers. vara: Kjell Helge Moe

Råd For eldre og funksjonshemmede:
Valgkomiteen foreslår at brukergruppen utvides til å velge 4 representanter.
Representanter for brukergruppene:
1. Hermod Haagensen
2. Greta Hanssen
3. Inger Kjellrun Vedvik
4. Ragnhild Strøm
Vara:
1. Arnhild J. Heimdal
2. Berit Staven
3. Anne Laukvik
Representanter fra kommunestyre/hovedutvalg:
1. Ingun E. Torgersen
2. ___________
Vara:
1. Gry Hanssen
2. ____________
Som leder: Hermod Haagensen
Som nestleder: Ragnhild Strøm
Kontrollutvalg:
1. Ronald Geving
2. Ann-Marit Lauvsnes

3.
Vara:
1.
2.
3.

Håvard Hårstadstrand
Trine Tessem Sved
Jan Vedvik
Pål Hågensen

Leder: Ronald Geving
Nestleder: Ann Marit Lauvsnes
Representant til Kommunenes Sentralforbund:
Repr.: Ordfører
Vara: Varaordfører
Representantskap for MNA:
Repr.: Ordfører
Vara:
1. Varaordfører
2. Ove Magne Ribsskog
Midtre Namdal Regionråd:
Representant
Ordfører
Birgit Fossvik

Vara
Varaordfører
Lars Mårvik

Valg av representant og vararepresentant til KomRev og KomSek:
Repr: Ordfører
Vara:
1. Varaordfører
2. Birgit Fossvik

Valg av representanter til andre kommunale IKS:
Repr.: Ordfører
Vara: 1. Varaordfører
2 Birgit Fossvik
Valg av representanter til generalforsamlinger i private bedrifter:
Ordfører
Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktmeglere:
Rådmann
Kommunens representanter til Samarbeidsutvalg:
Lauvsnes skole:
Lars Haagensen,
vara Ida Magrit Lindstad
Vangan Barnehage:
Solbakken Barnehage:
Utvorda Skole:
(rep. Vararepr. i HuOO)

Trond Strøm,

vara Susann Havn

Tilsynsnemnd for forebygging av Opplandselva:
Ole B. Mork
Grete Hals
Magnar Sivertsen
Flatanger kommunes representant i Kirkelig Fellesråd:
Repr.: Kjell Aagård
Vara: Inger Morken

Heimevernsnemnd
Halvor Trefjord
Repr. fra politi/lensmann
Bjørn Olsen
Fast Plan og byggekomite

Utvides med 1 politisk repr.

Arne Skorstad, Leder
Trond Strøm, Nestleder
Knut Lassemo (HU NMT)
Teknisk sjef- sekretær
Kan utvides med administrative representanter av Rådmannen.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ordfører endret, på vegne av valgkomiteen, innstilling til følgende:
Til følgende velges Formannskapet med vararepresentanter:
Valgstyre.
Næringsfondstyre.
Politisk valgte del av Administrasjonsutvalget.
Overformynderi 2011 - 2015 (Eller inntil Fylkesmannen tar over oppgaven)
Forretningsførende overformynder: Øyvind Mårvik
Betingelse med fortsatt
Personelig vara: Gurid Marte Halsvik
Medlem: Aase Kristin Aagård Mårvik
Personelig vara: Tonny Strand

hjemmekontor.

Sakkyndig takstnemnd:
Leder: Kjell Helge Moe
Nestleder: Tove Strøm Ottesen
Medlem: Åge Hasvåg

Pers.vara: Bjørn Edvardsen
Pers. vara: Liv Unni Fløan
Pers. vara: Arve Olsen

Sakkyndig anketakstnemnd:
Leder: Arne Skorstad
Nestleder: Kari Leknes
Medlem: Knut Fornes

Pers.vara: Roy Strøm
Pers. vara: Bodil Strøm Lindseth
Pers. vara: Egil Steffensen

Råd For eldre og funksjonshemmede:
Valgkomiteen foreslår at brukergruppen utvides til å velge 4 representanter.
Representanter for brukergruppene:
5. Hermod Haagensen
6. Greta Hanssen
7. Inger Kjellrun Vedvik
8. Ragnhild Strøm
Vara:
4. Arnhild J. Heimdal
5. Berit Staven
6. Anne Laukvik
Representanter fra kommunestyre/hovedutvalg:
3. Ingun E. Torgersen
4. Lars Mårvik
Vara:
3. Gry Hanssen
4. Tove Mette H. Aagård
Som leder: Hermod Haagensen
Som nestleder: Ragnhild Strøm
Kontrollutvalg:
4. Ronald Geving
5. Ann-Marit Lauvsnes
6. Håvard Hårstadstrand
Vara:
4. Trine Tessem Sved
5. Jan Vedvik
6. Pål Hågensen
Leder: Ronald Geving
Nestleder: Ann Marit Lauvsnes
Representant til Kommunenes Sentralforbund:
Repr.: Ordfører
Vara: Varaordfører

Representantskap for MNA:
Repr.: Ordfører
Vara:
3. Varaordfører
4. Ove Magne Ribsskog
Midtre Namdal Regionråd:
Representant
Ordfører
Birgit Fossvik

Vara
Varaordfører
Lars Mårvik

Valg av representant og vararepresentant til KomRev og KomSek:
Repr: Ordfører
Vara:
3. Varaordfører
4. Birgit Fossvik

Valg av representanter til andre kommunale IKS:
Repr.: Ordfører
Vara: 1. Varaordfører
2 Reidar Lindseth
Valg av representanter til generalforsamlinger i private bedrifter:
Ordfører
Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktmeglere:
Rådmann
Kommunens representanter til Samarbeidsutvalg:
Lauvsnes skole:
Ida Magrit Lindstad,
vara Lars Haagensen
Vangan Barnehage:
Solbakken Barnehage:
Utvorda Skole:

Trond Strøm,

vara Susann Havn

Tilsynsnemnd for forebygging av Opplandselva:
Ole B. Mork
Grete Hals
Magnar Sivertsen
Flatanger kommunes representant i Kirkelig Fellesråd:
Repr.: Kjell Aagård
Vara: Inger Morken

Heimevernsnemnd
Halvor Trefjord

Repr. fra politi/lensmann
Bjørn Olsen
Ingen andre forslag.
Valgkomiteens justerte forslag ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble valg av fast plan- og byggekomite tatt opp til behandling.
Valgkomiteens innstilling:
Utvider med 1 politisk representant.
Arne Skorstad
(leder)
Trond Strøm
(nestleder)
Knut Lassemo
(HU-NMT)
Teknisk sjef
(Sekretær)
Kan utvides med administrative representanter av rådmann.
Rep. Lars Mårvik foreslo Birgit Fossvik som medlem av fast plan- og byggekomite
Rep. Tove H. Aagård foreslo at Birgit Fossvik erstatter Trond Strøm.
Rep. Lars Haagensen foreslo at Susann Aa. Skotnes erstatter Knut Lassemo.
Ordfører foreslo Arne Skorstad og Trond Strøm som medlemmer i fast plan- og byggekomite.
Deretter foreslo rep. Lars Mårvik følgende:
Fast plan- og byggekomite velges med skriftlig avstemming blant foreslåtte kandidater.
Ordføreren gjennomførte votering på forslag fra rep. Lars Mårvik.
Forslag om skriftlig avstemming ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer.
Deretter foreslo ordfører en alternativ votering på om den faste plan- og byggekomite skal bestå
av 3 eller 4 politisk valgte representanter.
Kommunestyret vedtok enstemmig at den faste plan- og byggekomite skal bestå av 3 politisk
valgte representanter.
Skriftlig valg ble så gjennomført
Følgende politiske representanter i fast plan- og byggekomite ble valgt:
Arne Skorstad
Susann Aa. Skotnes
Knut Lassemo
Valg av leder:
Rep. Knut Lassemo foreslo følgende:
Arne Skorstad velges som leder i fast plan- og byggekomite.
Ingen andre forslag.
Arne Skorstad ble enstemmig valgt som leder i fast plan- og byggekomite.
Valg av nestleder:
Knut Lassemo foreslo følgende:
Susann Aa Skotnes velges som nestleder i Fast plan- og byggekomite.

Ingen andre forslag.
Susann Aa Skotnes ble enstemmig valgt som nestleder i Fast plan- og byggekomite
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Overformynderi 2011 - 2015 (Eller inntil Fylkesmannen tar over oppgaven)
Forretningsførende overformynder: Øyvind Mårvik
Betingelse med fortsatt
Personelig vara: Gurid Marte Halsvik

hjemmekontor.

Medlem: Aase Kristin Aagård Mårvik
Personelig vara: Tonny Strand
Sakkyndig takstnemnd:
Leder: Kjell Helge Moe
Nestleder: Tove Strøm Ottesen
Medlem: Åge Hasvåg

Pers.vara: Bjørn Edvardsen
Pers. vara: Liv Unni Fløan
Pers. vara: Arve Olsen

Sakkyndig anketakstnemnd:
Leder: Arne Skorstad
Nestleder: Kari Leknes
Medlem: Knut Fornes

Pers.vara: Roy Strøm
Pers. vara: Bodil Strøm Lindseth
Pers. vara: Egil Steffensen

Råd For eldre og funksjonshemmede:
Valgkomiteen foreslår at brukergruppen utvides til å velge 4 representanter.
Representanter for brukergruppene:
9. Hermod Haagensen
10. Greta Hanssen
11. Inger Kjellrun Vedvik
12. Ragnhild Strøm
Vara:
7. Arnhild J. Heimdal
8. Berit Staven
9. Anne Laukvik
Representanter fra kommunestyre/hovedutvalg:
5. Ingun E. Torgersen
6. Lars Mårvik
Vara:
5. Gry Hanssen
6. Tove Mette H. Aagård
Som leder: Hermod Haagensen
Som nestleder: Ragnhild Strøm
Kontrollutvalg:

7.
8.
9.
Vara:
7.
8.
9.

Ronald Geving
Ann-Marit Lauvsnes
Håvard Hårstadstrand
Trine Tessem Sved
Jan Vedvik
Pål Hågensen

Leder: Ronald Geving
Nestleder: Ann Marit Lauvsnes
Representant til Kommunenes Sentralforbund:
Repr.: Ordfører
Vara: Varaordfører
Representantskap for MNA:
Repr.: Ordfører
Vara:
5. Varaordfører
6. Ove Magne Ribsskog
Midtre Namdal Regionråd:
Representant
Ordfører
Birgit Fossvik

Vara
Varaordfører
Lars Mårvik

Valg av representant og vararepresentant til KomRev og KomSek:
Repr: Ordfører
Vara:
5. Varaordfører
6. Birgit Fossvik

Valg av representanter til andre kommunale IKS:
Repr.: Ordfører
Vara: 1. Varaordfører
2 Reidar Lindseth
Valg av representanter til generalforsamlinger i private bedrifter:
Ordfører
Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktmeglere:
Rådmann
Kommunens representanter til Samarbeidsutvalg:
Lauvsnes skole:
Ida Magrit Lindstad,
vara Lars Haagensen
Vangan Barnehage:
Solbakken Barnehage:

Trond Strøm,

vara Susann Havn

Utvorda Skole:
Tilsynsnemnd for forebygging av Opplandselva:
Ole B. Mork
Grete Hals
Magnar Sivertsen
Flatanger kommunes representant i Kirkelig Fellesråd:
Repr.: Kjell Aagård
Vara: Inger Morken

Heimevernsnemnd
Halvor Trefjord
Repr. fra politi/lensmann
Bjørn Olsen
Fast plan- og byggekomite
Arne Skorstad
(leder)
Susann Aa. Skotnes (nestleder)
Knut Lassemo
Tekninsk sjef
(sekretær)
Kan utvides med administrative representanter av rådmann.

PS 55/11 Tertialrapport nr 2 - 2011
Rådmannens innstilling
Tertialrapport nr. 2/2011 tas til orientering. Angitte merknader følges opp med sak om
budsjettendringer.
Behandling i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Tertialrapport nr. 2/2011 tas til orientering. Angitte merknader følges opp med sak om
budsjettendringer.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Tertialrapport nr. 2/2011 tas til orientering. Angitte merknader følges opp med sak om
budsjettendringer.

PS 56/11 Budsjettjustering oktober 2011
Rådmannens innstilling
Det gjøres følgende endringer av kommunebudsjettet, drift, for 2011:
Fagansv, tekst
11, Eiendomsforv
28, Andre kulturformål
37, Pleie og omsorg
84, Rammetilskudd
95 Fond avsetn/bruk
Sum

Oppr. Budsj. Endres til
Endr. Beløp utg Endr. Beløp innt
692 000
992 000 300 000
1 413 000
1 443 000
30 000
25 042 000 25 542 000
500 000
52 450 000
53 250 000
800 000
2 802 000
2 832 000
30 000
830 000
830 000

Rådmannen følger opp vedtaket med de nødvendige tilpasninger iht økonomireglementet.
Behandling i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Det gjøres følgende endringer av kommunebudsjettet, drift, for 2011:
Fagansv, tekst
11, Eiendomsforv
28, Andre kulturformål
37, Pleie og omsorg
84, Rammetilskudd
95 Fond avsetn/bruk
Sum

Oppr. Budsj. Endres til
Endr. Beløp utg Endr. Beløp innt
692 000
992 000 300 000
1 413 000
1 443 000
30 000
25 042 000 25 542 000
500 000
52 450 000
53 250 000
800 000
2 802 000
2 832 000
30 000
830 000
830 000

Rådmannen følger opp vedtaket med de nødvendige tilpasninger iht økonomireglementet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Det gjøres følgende endringer av kommunebudsjettet, drift, for 2011:
Fagansv, tekst
11, Eiendomsforv
28, Andre kulturformål
37, Pleie og omsorg
84, Rammetilskudd
95 Fond avsetn/bruk
Sum

Oppr. Budsj. Endres til
Endr. Beløp utg Endr. Beløp innt
692 000
992 000 300 000
1 413 000
1 443 000
30 000
25 042 000 25 542 000
500 000
52 450 000
53 250 000
800 000
2 802 000
2 832 000
30 000
830 000
830 000

Rådmannen følger opp vedtaket med de nødvendige tilpasninger iht økonomireglementet.

PS 57/11 Budsjettjustering. Bruk av lånemidler til kirkelig formål
Rådmannens innstilling
Bruk av gjenstående lånemidler til kirkelig formål, ca kr 50 000, godkjennes for bruk
til prosjektet ; asfaltering Løvøyvegen.

Behandling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Rådmannen endret sin innstilling til følgende:
 ” Bruk av gjenstående lånemidler til kirkelige formål ca.Kr. 50 000,-, godkjennes for
bruk til prosjekt; Asfaltering Løvøyvegen jfr. sak 41/11. Dette betyr at kommunens andel
i prosjektet økes med kr. 50000,- uten krav til tilsvrende privat tilskudd til prosjektet.
Dette for at asfaltering av parkeringsplass ved Løvøy kirke kan gjennomføres”.
Ingen andre forslag.
Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Bruk av gjenstående lånemidler til kirkelige formål ca.Kr. 50 000,-, godkjennes for bruk til
prosjekt; Asfaltering Løvøyvegen jfr. sak 41/11. Dette betyr at kommunens andel i prosjektet
økes med kr. 50 000,- uten krav til tilsvarende privat tilskudd til prosjektet. Dette for at
asfaltering av parkeringsplass ved Løvøy kirke kan gjennomføres.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Bruk av gjenstående lånemidler til kirkelige formål ca.Kr. 50 000,-, godkjennes for bruk til
prosjekt; Asfaltering Løvøyvegen jfr. sak 41/11. Dette betyr at kommunens andel i prosjektet
økes med kr. 50 000,- uten krav til tilsvarende privat tilskudd til prosjektet. Dette for at
asfaltering av parkeringsplass ved Løvøy kirke kan gjennomføres.

PS 58/11 Ny organisering av kommunens barneverntjeneste,
vertskommunesamarbeid med Midtre Namdal Samkommune
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune velger å gå inn i et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28b med Midtre Namdal Samkommune (MNS) fra og med 1.1.2012, der
MNS er vertskommune og Flatanger er samarbeidskommune. Dette i tråd med vedlagte
samarbeidsavtale med utarbeidelsesdato 7.9.2011.
Samarbeid i henhold til avtale forutsetter tilsvarende politisk tilslutning i MNS
samkommunestyre.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Flatanger kommune velger å gå inn i et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28b med Midtre Namdal Samkommune (MNS) fra og med 1.1.2012, der
MNS er vertskommune og Flatanger er samarbeidskommune. Dette i tråd med vedlagte
samarbeidsavtale med utarbeidelsesdato 7.9.2011.
Samarbeid i henhold til avtale forutsetter tilsvarende politisk tilslutning i MNS
samkommunestyre
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Flatanger kommune velger å gå inn i et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28b med Midtre Namdal Samkommune (MNS) fra og med 1.1.2012, der
MNS er vertskommune og Flatanger er samarbeidskommune. Dette i tråd med vedlagte
samarbeidsavtale med utarbeidelsesdato 7.9.2011.

Samarbeid i henhold til avtale forutsetter tilsvarende politisk tilslutning i MNS

PS 59/11 Delegasjon av myndighet til barnevernleder i
vertskommune
Rådmannens innstilling
Flatanger kommunestyre ber rådmannen om å delegere følgende myndighet til
administrasjonssjefen i Midtre Namdal Samkommune fra og med det tidspunkt
samarbeidsavtalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune om
barneverntjenesten er bestemt å gjelde fra:
Midtre Namdal Samkommune får i oppdrag å ansette barnevernleder på vegne av
Flatanger kommune. Dette i henhold til vedtatt samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune,
som samarbeidskommune, og Midtre Namdal samkommune, som vertskommune, som avtaler
administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28b og forskrift for
samkommuneforsøket § 2-7.
Barnevernslederen gis, på vegne av Flatanger kommune, følgende myndighet:
1. I h.h.t. kommuneloven delegeres myndighet på vegne av Flatanger kommune til å foreta
anmeldelse, inngi stevning og representere kommunen med søksmål og ankekompetanse
i tvangssaker etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 (barnevernloven).
2. I h.h.t. lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 delegeres Flatanger kommunes
myndighet etter loven, jfr § 2-1.

3. Følgende delegasjon er forutsatt videredelegert fra administrasjonssjefen i Midtre
Namdal Samkommune til barnevernleder, som igjen kan videredelegere sin myndighet
til underordnede medarbeidere i barneverntjenesten etter normale forvaltningsmessige
prinsipper.
Fra samme tidspunkt som dette vedtak effektueres, oppheves kommunestyrets delegasjon av
myndighet til barnevernleder gitt av kommunestyret i sak 62/09 dem 4.11.2009.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Flatanger kommunestyre ber rådmannen om å delegere følgende myndighet til
administrasjonssjefen i Midtre Namdal Samkommune fra og med det tidspunkt
samarbeidsavtalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune om
barneverntjenesten er bestemt å gjelde fra:

Midtre Namdal Samkommune får i oppdrag å ansette barnevernleder på vegne av
Flatanger kommune. Dette i henhold til vedtatt samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune,
som samarbeidskommune, og Midtre Namdal samkommune, som vertskommune, som avtaler
administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28b og forskrift for
samkommuneforsøket § 2-7.
Barnevernslederen gis, på vegne av Flatanger kommune, følgende myndighet:
4. I h.h.t. kommuneloven delegeres myndighet på vegne av Flatanger kommune til å foreta
anmeldelse, inngi stevning og representere kommunen med søksmål og ankekompetanse
i tvangssaker etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 (barnevernloven).
5. I h.h.t. lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 delegeres Flatanger kommunes
myndighet etter loven, jfr § 2-1.

6. Følgende delegasjon er forutsatt videredelegert fra administrasjonssjefen i Midtre
Namdal Samkommune til barnevernleder, som igjen kan videredelegere sin myndighet
til underordnede medarbeidere i barneverntjenesten etter normale forvaltningsmessige
prinsipper.
Fra samme tidspunkt som dette vedtak effektueres, oppheves kommunestyrets delegasjon av
myndighet til barnevernleder gitt av kommunestyret i sak 62/09 dem 4.11.2009.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Flatanger kommunestyre ber rådmannen om å delegere følgende myndighet til
administrasjonssjefen i Midtre Namdal Samkommune fra og med det tidspunkt
samarbeidsavtalen mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune om
barneverntjenesten er bestemt å gjelde fra:
Midtre Namdal Samkommune får i oppdrag å ansette barnevernleder på vegne av
Flatanger kommune. Dette i henhold til vedtatt samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune,
som samarbeidskommune, og Midtre Namdal samkommune, som vertskommune, som avtaler
administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28b og forskrift for
samkommuneforsøket § 2-7.
Barnevernslederen gis, på vegne av Flatanger kommune, følgende myndighet:
7. I h.h.t. kommuneloven delegeres myndighet på vegne av Flatanger kommune til å foreta
anmeldelse, inngi stevning og representere kommunen med søksmål og ankekompetanse
i tvangssaker etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 (barnevernloven).

8. I h.h.t. lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 delegeres Flatanger kommunes
myndighet etter loven, jfr § 2-1.

9. Følgende delegasjon er forutsatt videredelegert fra administrasjonssjefen i Midtre
Namdal Samkommune til barnevernleder, som igjen kan videredelegere sin myndighet
til underordnede medarbeidere i barneverntjenesten etter normale forvaltningsmessige
prinsipper.
Fra samme tidspunkt som dette vedtak effektueres, oppheves kommunestyrets delegasjon av
myndighet til barnevernleder gitt av kommunestyret i sak 62/09 dem 4.11.2009.

PS 60/11 Omsorgsplan; dimensjonering av Flatanger pleieogomsorgstun med tilhørende uteområder
Rådmannens innstilling
Den faste plan- og byggekomiteen gis følgende mandat:
A.

B.
C.
D.

Det utarbeides skisse/forprosjekt for omgjøring/påbygging av Flatanger pleie- og
omsorgstun med en videreføring av en langtidsavdeling, dementavdeling og akutt/rehabilitering- og avlastningsavdeling og omsorgsleiligheter. Bygningsmassen skal
dimensjoneres for totalt 26 -28 institusjonsplasser og 13 -14 omsorgsleiligheter. Det skal
også utarbeides en helhetlig plan for uteområdene med de føringer som ligger i rapport
fra 2008 og innspill fra ansatte i denne saksprosess. Dette i henhold til funksjonsdeling
som fremkommer i saksfremstillingen.
Byggekomiteen gis fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter innenfor en ramme
på kr. 500 000,- inkl mva. Dette finansieres med låneopptak og rådmannen gis fullmakt
til å effektuere dette.
Den faste plan- og byggekomiteen utvides med følgende prosjektorienterte medlemmer:
1) Siri-Mette Røstvoll
2) Tove Hasfjord Aagård
Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyre innen 1. April
2012. Deretter utarbeides et fullstendig forprosjekt med finansieringsplan.

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 28.09.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 28.09.2011
Den faste plan- og byggekomiteen gis følgende mandat:
A.

B.
C.
D.

Det utarbeides skisse/forprosjekt for omgjøring/påbygging av Flatanger pleie- og
omsorgstun med en videreføring av en langtidsavdeling, dementavdeling og akutt/rehabilitering- og avlastningsavdeling og omsorgsleiligheter. Bygningsmassen skal
dimensjoneres for totalt 26 -28 institusjonsplasser og 13 -14 omsorgsleiligheter. Det skal
også utarbeides en helhetlig plan for uteområdene med de føringer som ligger i rapport
fra 2008 og innspill fra ansatte i denne saksprosess. Dette i henhold til funksjonsdeling
som fremkommer i saksfremstillingen.
Byggekomiteen gis fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter innenfor en ramme
på kr. 500 000,- inkl mva. Dette finansieres med låneopptak og rådmannen gis fullmakt
til å effektuere dette.
Den faste plan- og byggekomiteen utvides med følgende prosjektorienterte medlemmer:
1) Siri-Mette Røstvoll
2) Tove Hasfjord Aagård
Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyre innen 1. April
2012. Deretter utarbeides et fullstendig forprosjekt med finansieringsplan.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Helse- og omsorgssjefen orienterte grundig om hele saksprosessen.
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Den faste plan- og byggekomiteen gis følgende mandat:
A.

B.
C.
D.

Det utarbeides skisse/forprosjekt for omgjøring/påbygging av Flatanger pleie- og
omsorgstun med en videreføring av en langtidsavdeling, dementavdeling og akutt/rehabilitering- og avlastningsavdeling og omsorgsleiligheter. Bygningsmassen skal
dimensjoneres for totalt 26 -28 institusjonsplasser og 13 -14 omsorgsleiligheter. Det skal
også utarbeides en helhetlig plan for uteområdene med de føringer som ligger i rapport
fra 2008 og innspill fra ansatte i denne saksprosess. Dette i henhold til funksjonsdeling
som fremkommer i saksfremstillingen.
Byggekomiteen gis fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter innenfor en ramme
på kr. 500 000,- inkl mva. Dette finansieres med låneopptak og rådmannen gis fullmakt
til å effektuere dette.
Den faste plan- og byggekomiteen utvides med følgende prosjektorienterte medlemmer:
1) Siri-Mette Røstvoll
2) Tove Hasfjord Aagård
Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyre innen 1. April
2012. Deretter utarbeides et fullstendig forprosjekt med finansieringsplan.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Den faste plan- og byggekomiteen gis følgende mandat:
A.

Det utarbeides skisse/forprosjekt for omgjøring/påbygging av Flatanger pleie- og
omsorgstun med en videreføring av en langtidsavdeling, dementavdeling og akutt/rehabilitering- og avlastningsavdeling og omsorgsleiligheter. Bygningsmassen skal
dimensjoneres for totalt 26 -28 institusjonsplasser og 13 -14 omsorgsleiligheter. Det skal
også utarbeides en helhetlig plan for uteområdene med de føringer som ligger i rapport
fra 2008 og innspill fra ansatte i denne saksprosess. Dette i henhold til funksjonsdeling
som fremkommer i saksfremstillingen.
B.
Byggekomiteen gis fullmakt til å engasjere nødvendige konsulenter innenfor en ramme
på kr. 500 000,- inkl mva. Dette finansieres med låneopptak og rådmannen gis fullmakt
til å effektuere dette.
C.
Den faste plan- og byggekomiteen utvides med følgende prosjektorienterte medlemmer:
1) Siri-Mette Røstvoll
2) Tove Hasfjord Aagård
D.
Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyre innen 1. April
2012. Deretter utarbeides et fullstendig forprosjekt med finansieringsplan

PS 61/11 Vurdering av opprettelse av 3.avdeling ved Vangan
barnehage.
Rådmannens innstilling
Det opprettes ikke en ny 3.avdeling barnehageavdeling høsten 2011.
Kommunen har ivaretatt den lovpålagte plikten når det gjelder barnehagetilbud, og at det er et
relativt lite antall nye søkere sett i forhold til de ekstra kostnadene ved å opprette en ny
3.avdeling nå.
I forbindelse med sak om restaurering og utbygging av Vangan barnehage, tas en ny vurdering
av framtidig behov, søknadsfrister og fleksibilitet i tilbudet.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Rep. Ove Løfsnæs fremmet følgende forslag til innstilling:
Det etableres prinsipp om at kommunen skal tilby barnehageplass senest innen 3 måneder etter
søknad, om dette ikke medfører uforholdsmessige høye kostnader. Administrasjonen bes
utarbeide forslag til praktiske ordninger for dette.
Ingen andre forslag.

Møtelederen foretok alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag til innstilling
fra rep. Ove Løfsnæs.
3 stemte for forslag fra Ove Løfsnæs og 3 stemte for rådmannens innstilling , som dermed ble
vedtatt med møtelederens dobbeltstemme.
Rådmannens innstilling ble vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Det opprettes ikke en ny 3.avdeling barnehageavdeling høsten 2011.
Kommunen har ivaretatt den lovpålagte plikten når det gjelder barnehagetilbud, og at det er et
relativt lite antall nye søkere sett i forhold til de ekstra kostnadene ved å opprette en ny
3.avdeling nå.
I forbindelse med sak om restaurering og utbygging av Vangan barnehage, tas en ny vurdering
av framtidig behov, søknadsfrister og fleksibilitet i tilbudet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Rep. Ove Magne Ribsskog fremmet følgende forslag:
Det opprettes ikke en ny 3.barnehageavdeling høsten 2011. Kommunen har ivaretatt den
lovpålagte plikten når det gjelder barnehagetilbud.
Det er likevel i samsvar med kommunens mål om økt tilflytting og bolyst å tilby barnehageplass
i tråd med behov, når dette endrer seg etter søknadsfristens utløp.
Kommunestyre ber om at rådmann utreder hvordan vi kan oppnå en mer smidig ordning i
framtida, slik at vi unngår lignende saker. Alternativ kan være flere opptak i året, ledig kapasitet
fra skolestart etc.
For å løse den akutte situasjonen for de to søkerne om barnehageplass denne saken gjelder,
søkes det om dispensasjon fra paragraf 1 i Forskrift om pedagogisk bemanning, jfr paragraf 3,
slik at søknadene om opptak i barnehagen kan innvilges raskest mulig.
Det er viktig å ha forsvarlig bemanning i barnehagen, og det må vurderes å øke bemanningen
ved behov.
Rep. Reidar Lindseth ba på vegne av Venstre om gruppemøte med Senterpartiet.
Dette ble innvilget av ordfører.
Etter gruppemøte trakk rep. Ove Magne Ribsskog sitt opprinnelige forslag og fremmet følgende
omforente forslag på vegne av Senterpartiet og Venstre:
Det opprettes ikke en ny 3.barnehageavdeling høsten 2011.
Det er likevel i samsvar med kommunens mål om økt tilflytting og bolyst å tilby barnehageplass
i tråd med behov, når dette endrer seg etter søknadsfristens utløp. Søknad om opptak utenom
fristene må søkes løst med fleksible ordninger.
Fra 2012 innarbeides i barnehagens regelverk at det skal være 2 opptak per år ( 1.febr. og 1.aug.)

For å løse den akutte situasjonen for de to søkerne om barnehageplass denne saken gjelder,
søkes det om dispensasjon fra paragraf 1 i Forskrift om pedagogisk bemanning, jfr paragraf 3,
slik at søknadene om opptak i barnehagen kan innvilges raskest mulig.
Det er viktig å ha forsvarlig bemanning i barnehagen, og det må vurderes å øke bemanningen
ved behov.
Ingen andre forslag.
Ordfører gjennomførte alternativ votering mellom innstilling for HU-OO og forslag fra Venstre
og Senterpartiet
Forslag fra venstre og Senterpartiet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Det opprettes ikke en ny 3.barnehageavdeling høsten 2011.
Det er likevel i samsvar med kommunens mål om økt tilflytting og bolyst å tilby barnehageplass
i tråd med behov, når dette endrer seg etter søknadsfristens utløp. Søknad om opptak utenom
fristene må søkes løst med fleksible ordninger.
Fra 2012 innarbeides i barnehagens regelverk at det skal være 2 opptak per år ( 1.febr. og 1.aug.)
For å løse den akutte situasjonen for de to søkerne om barnehageplass denne saken gjelder,
søkes det om dispensasjon fra paragraf 1 i Forskrift om pedagogisk bemanning, jfr paragraf 3,
slik at søknadene om opptak i barnehagen kan innvilges raskest mulig.
Det er viktig å ha forsvarlig bemanning i barnehagen, og det må vurderes å øke bemanningen
ved behov.

PS 62/11 Endring av utleieregler for bassenget ved Lauvsnes skole
Rådmannens innstilling
Forslag til nye utleieregler slik de framgår av saksframstillingen, vedtas. Det kreves ingen
egenbetaling for leie avbassenget.
Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 29.09.2011
Forslag til nye utleieregler slik de framgår av saksframstillingen, vedtas. Det kreves ingen
egenbetaling for leie avbassenget.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Forslag til nye utleieregler slik de framgår av saksframstillingen, vedtas. Det kreves ingen
egenbetaling for leie avbassenget.

PS 63/11 Gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2011
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens kap. 5.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Leder i kontrollutvalget, Ronald Geving, orienterte om saken.
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens kap. 5.

PS 64/11 Lauvsnes - områdeundersøkelse sluttfinansering/budsjettjustering
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune godkjenner ny kostnadsramme for områdeundersøkelsen for Lauvsnes på
kr. 1.050`, som skal finansieres med kr. 400` i eksterne tilskudd og restbeløpet dekkes med bruk
av disposjonsfondet på kr. 300` og opptak av nytt lån på kr. 350’.
Spar Flatanger skal ikke kreves for egenandel på prosjektet.

Behandling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Ingen andre forslag, innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Flatanger kommune godkjenner ny kostnadsramme for områdeundersøkelsen for Lauvsnes på
kr. 1.050`, som skal finansieres med kr. 400` i eksterne tilskudd og restbeløpet dekkes med bruk
av disposjonsfondet på kr. 300` og opptak av nytt lån på kr. 350’.
Spar Flatanger skal ikke kreves for egenandel på prosjektet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Flatanger kommune godkjenner ny kostnadsramme for områdeundersøkelsen for Lauvsnes på
kr. 1.050`, som skal finansieres med kr. 400` i eksterne tilskudd og restbeløpet dekkes med bruk
av disposjonsfondet på kr. 300` og opptak av nytt lån på kr. 350’.
Spar Flatanger skal ikke kreves for egenandel på prosjektet.

PS 65/11 Avvikling av "Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS"
Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Flatanger vedtar at Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS avvikles, og at
kommunens eierskap i selskapet opphører.

Behandling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Ingen andre forslag.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Kommunestyret i Flatanger vedtar at Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS avvikles, og at
kommunens eierskap i selskapet opphører.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Kommunestyret i Flatanger vedtar at Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS avvikles, og at
kommunens eierskap i selskapet opphører.

PS 66/11 Unni Helgesen - Søknad om konsesjon for erverv av
eiendommen gnr 3 bnr 9
Rådmannens innstilling



Søker har boplikt på eiendommen. Dette begrunnes med at våningshuset betraktes som
beboelig helårsbolig jfr § 5 i konsesjonsloven.
Det er ønskelig at eiendommen blir bebodd av hensyn til bosettingen i området. Det
stilles derfor krav om at eiendommen bebos i bopliktperioden, men at søker gis en frist
fram til 1. November 2013 med å innfri boplikten. Unni Helgesen innvilges dermed
konsesjon på eiendommen gnr 3 bnr 9 på vilkår av at eiendommen tilflyttes innen
01.11.2013. Dette i henhold til § 9 i konsesjonsloven. Når søker bosetter seg på
eiendommen i henhold til vilkårene i konsesjonslovens § 6, er boplikten begrenset til 5
år regnet fra registreringsdatoen i folkeregisteret.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 18.08.2011
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstilling Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 18.08.2011



Søker har boplikt på eiendommen. Dette begrunnes med at våningshuset betraktes som
beboelig helårsbolig jfr § 5 i konsesjonsloven.
Det er ønskelig at eiendommen blir bebodd av hensyn til bosettingen i området. Det
stilles derfor krav om at eiendommen bebos i bopliktperioden, men at søker gis en frist
fram til 1. November 2013 med å innfri boplikten. Unni Helgesen innvilges dermed
konsesjon på eiendommen gnr 3 bnr 9 på vilkår av at eiendommen tilflyttes innen
01.11.2013. Dette i henhold til § 9 i konsesjonsloven. Når søker bosetter seg på
eiendommen i henhold til vilkårene i konsesjonslovens § 6, er boplikten begrenset til 5
år regnet fra registreringsdatoen i folkeregisteret.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011


Søker har boplikt på eiendommen. Dette begrunnes med at våningshuset betraktes som
beboelig helårsbolig jfr § 5 i konsesjonsloven.



Det er ønskelig at eiendommen blir bebodd av hensyn til bosettingen i området. Det
stilles derfor krav om at eiendommen bebos i bopliktperioden, men at søker gis en frist
fram til 1. November 2013 med å innfri boplikten. Unni Helgesen innvilges dermed
konsesjon på eiendommen gnr 3 bnr 9 på vilkår av at eiendommen tilflyttes innen
01.11.2013. Dette i henhold til § 9 i konsesjonsloven. Når søker bosetter seg på
eiendommen i henhold til vilkårene i konsesjonslovens § 6, er boplikten begrenset til 5
år regnet fra registreringsdatoen i folkeregisteret.

PS 67/11 Deltakelse i Ytre Namsen vannområde
Rådmannens innstilling:
Flatanger kommune vedtar sitt engasjement i Ytre Namsen vannområde under følgende
forutsetninger:
1. Flatanger kommunes representant i vannområdeutvalget er:
(Politiker) som fast representant
(Politiker som vararepresentant
2. Flatanger kommune vil forplikte seg over en 3 års periode i et økonomisk
omfang, både som direkte økonomisk bidrag og egeninnsats, på linje med de
øvrige kommuner i utvalget. Konkret bevilgning vil skje som en budsjettjustering
når forslag til budsjett og finansieringsplan foreligger, samt at også fylkesmann
og fylkeskommune bidrar økonomisk.
3. Det delegeres til rådmannen å oppnevne en/flere faglig(e) kontaktpersoner i
kommunen som sekretariatet kan forholde seg til innen bl.a. teknisk og landbruk.
4. Kvaliteten på arbeidet som skal gjøres i vannområdet anses sterkt å være
avhengig av at en får en kunnskapsbasert forvaltning. Ut fra dette signaliseres at
det budsjetteres større ressurs på faglig bistand i prosjektet på bekostning av at
sekretærressursen. Likeledes oppfordres en til å benytte seg av eksisterende
kompetansemiljø i vannområdets geografiske nedslagsfelt, og henviser her
spesielt til fylkeskommunal og interkommunal marin konsulent.
5. Nødvendig budsjettregulering foretas ved neste regulering av driftsbudsjettet og
etter at prosjektbudsjettforslag foreligger.

Behandling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011
Ordfører foreslo følgende representanter, jfr. rådmannens innstilling pkt 1.:
” Ordfører som fast representant, Varaordfører som vararepresentant”
Ingen andre forslag.
Ved votering ble rådmannens innstilling med ordførers tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 23.08.2011

Flatanger kommune vedtar sitt engasjement i Ytre Namsen vannområde under følgende
forutsetninger:
6. Flatanger kommunes representant i vannområdeutvalget er:
Ordfører som fast representant
Varaordfører som vararepresentant
7. Flatanger kommune vil forplikte seg over en 3 års periode i et økonomisk
omfang, både som direkte økonomisk bidrag og egeninnsats, på linje med de
øvrige kommuner i utvalget. Konkret bevilgning vil skje som en budsjettjustering
når forslag til budsjett og finansieringsplan foreligger, samt at også fylkesmann
og fylkeskommune bidrar økonomisk.
8. Det delegeres til rådmannen å oppnevne en/flere faglig(e) kontaktpersoner i
kommunen som sekretariatet kan forholde seg til innen bl.a. teknisk og landbruk.
9. Kvaliteten på arbeidet som skal gjøres i vannområdet anses sterkt å være
avhengig av at en får en kunnskapsbasert forvaltning. Ut fra dette signaliseres at
det budsjetteres større ressurs på faglig bistand i prosjektet på bekostning av at
sekretærressursen. Likeledes oppfordres en til å benytte seg av eksisterende
kompetansemiljø i vannområdets geografiske nedslagsfelt, og henviser her
spesielt til fylkeskommunal og interkommunal marin konsulent.
10. Nødvendig budsjettregulering foretas ved neste regulering av driftsbudsjettet og
etter at prosjektbudsjettforslag foreligger.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Flatanger kommune vedtar sitt engasjement i Ytre Namsen vannområde under følgende
forutsetninger:
11. Flatanger kommunes representant i vannområdeutvalget er:
Ordfører som fast representant
Varaordfører som vararepresentant
12. Flatanger kommune vil forplikte seg over en 3 års periode i et økonomisk
omfang, både som direkte økonomisk bidrag og egeninnsats, på linje med de
øvrige kommuner i utvalget. Konkret bevilgning vil skje som en budsjettjustering
når forslag til budsjett og finansieringsplan foreligger, samt at også fylkesmann
og fylkeskommune bidrar økonomisk.
13. Det delegeres til rådmannen å oppnevne en/flere faglig(e) kontaktpersoner i
kommunen som sekretariatet kan forholde seg til innen bl.a. teknisk og landbruk.
14. Kvaliteten på arbeidet som skal gjøres i vannområdet anses sterkt å være
avhengig av at en får en kunnskapsbasert forvaltning. Ut fra dette signaliseres at
det budsjetteres større ressurs på faglig bistand i prosjektet på bekostning av at
sekretærressursen. Likeledes oppfordres en til å benytte seg av eksisterende
kompetansemiljø i vannområdets geografiske nedslagsfelt, og henviser her
spesielt til fylkeskommunal og interkommunal marin konsulent.
15. Nødvendig budsjettregulering foretas ved neste regulering av driftsbudsjettet og
etter at prosjektbudsjettforslag foreligger.

PS 68/11 Vangan barnehage - dimensjonering/budsjettjustering
Rådmannens innstilling
Vangan barnehage ombygges/rehabiliteres som en to-avdelings barnehage med 30 barn med en
kostnadsramme på kr. 3.600’.
Følgende endringer på investeringsbudsjettet godkjennes (alle beløp inkl. mva)
Ansvar 4427 Vangan barnehage:
Art

Budsjett

02300
1000’
02500
260’
02700
70’
02900
70’
09100 Bruk av lån -1400’

Endres til

Økt utgift
Red. inntekt

2700’ (3200’)
500’ (800’)
300’ (300’)
100’ (100’)
-36000’

1.700’
240’
230’
30’

Red. utgift
Økt utgift

-2200’

Plan og byggekomiteen gis i mandat å utarbeide nødvendige planer og innhente anbud i henhold
til de gitt mandater
Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 01.06.2011
Saken sto ikke oppført i utsendt møteinnkalling og ble utdelt i møtet.
Møtelederen tok opp spørsmålet om saken kunne tas opp til realitetsbehandling i møtet.
Rep. Tove H. Aagård foreslo at saken ikke skulle underlegges behandling i møtet.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 01.06.2011
Saken skulle ikke underlegges behandling i møtet.
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Saken ble trukket

PS 69/11 Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag Høring
Rådmannens innstilling

Behandling i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Saken utgår.
Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.10.2011
Saken utgår.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Saken ble trukket.

PS 70/11 Stillingsstørrelse ordfører
Ordførers innstilling:
Kommunestyret godkjenner at ordførerens stillingsstørrelse endres til 80% stilling.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.10.2011
Først ble det votert over om kommunestyret ønsket å behandle saken som ikke sto på sakliste.
Enstemmig vedtak i kommunestyre om at saken skulle realitetsbehandles i møtet.
Ingen andre forslag.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.10.2011
Ordførerens stilling endres fra 100% til 80%.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 26.10.2011
Saken ble trukket.

