Møteprotokoll

Utvalg:

Flatanger Kommunestyre

Møtested: Sal I, Miljøbygget
12.12.2012
Dato:
Tidspunkt: Fra 14:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ingunn Olaug Eikeseth
Torgersen
Knut Lassemo
Olav Jørgen Bjørkås
Gry Hanssen
Reidar Lindseth
Birgit Fossvik
Tove Hasfjord Aagård
Lars Mårvik
Håvard Hårstadstrand
Knut Staven
Susann Aagård Skotnes
Lars Haagensen
Forfall:
Navn
Ida Magrit Lindstad
Ove Magne Ribsskog
Geir Tore Olsen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Turid kjendlie
Trond Strøm
Kristina Merethe Olsen

Funksjon
Medlem

Representerer
FLAP

Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem

FLAP
FLSP
FLSP
FLV
FLV
FLV
FLV
FLV
FLH
FLH
FLFRP

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
FLSV
FLSP
FLFRP

Møtte for
Ida Magrit Lindstad
Ove Magne Ribsskog
Geir Tore Olsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rune Strøm
Liv Brønstad
Hans Petter
Haukø
Gurid Halsvik
Gunnar Einvik

Rådmann
Helse-og omsorgssjef
Teknisk sjef
Oppvekstsjef
Regnskap og kontorsjef

Representerer
FLSV
FLSP
FLFRP

Merknader:
Odin Mårvik og Fredrik Klocke møtte for Ungdomsrådet.
Følgende ble enstemmig valgt til å underskrive protokoll:
Lars Mårvik og Ingunn E. Torgersen
-

Etter forslag fra ordfører ble det gitt enstemmig tilslutning til at møtegodtgjørelsen skulle
halveres i dette møte for de av representantene som deltok på etterfølgende middag.
Ordføreren orienterte om opprettelsen av Flatanger ungdomsråd, samt ungdomsrådets møte
og talerett i kommunestyret.
Det ble besluttet at innkomne interpellasjoner (2 stk), som i forkant var utsendt til
møtedeltakerne, skulle behandles til slutt i møtet.
Ordfører fremførte minneord overfor følgende tidligere aktive kommunepolitikere som har
gått bort siste år:
 Sigurd Gladsø
 Sverre Lein
 Odd Lauvsnes
 Sivert Sivertsen
Kommunestyret mintes de avdøde med ett minutts stillhet.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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PS 73/12 Referatsaker
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012

PS 74/12 Betalingssatser oppvekst og kultur 2013
Rådmannens innstilling

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2013:
Foreldrebetalingen i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra 01.01.12
Foreldrebetaling

Sats fra 01.01.13
Inkludert mat

2-dagers
1130
1170
Halv plass
1420
1460
3-dagers
1700
1750
4-dagers
1980
2040
Hel plass
2330
2580
Kjøp av ekstra dag
230
250
Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass).
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn
nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra
Ny sats fra 01.01.2013,
Foreldrebetaling
01.01.2012
etter 3% prisstigning
(juli betalingsfri) (juli og august betalingsfrie)
Følger skoleruta
1060
1200
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer
150
155
Kjøp av ekstra hel dag
260
270
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr.
Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Ny sats fra 01.01.13, etter
undervisningsår,
3 % prisstigning
sats fra 01.01.12

2 550,2 630,Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2013:
Foreldrebetalingen i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra 01.01.12
Foreldrebetaling

Sats fra 01.01.13
Inkludert mat

2-dagers
1130
1170
Halv plass
1420
1460
3-dagers
1700
1750
4-dagers
1980
2040
Hel plass
2330
2580
Kjøp av ekstra dag
230
250
Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass).
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn
nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra
Ny sats fra 01.01.2013,
Foreldrebetaling
01.01.2012
etter 3% prisstigning
(juli betalingsfri) (juli og august betalingsfrie)
Følger skoleruta
1060
1200
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer
150
155
Kjøp av ekstra hel dag
260
270
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr.

Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Ny sats fra 01.01.13, etter
undervisningsår,
3 % prisstigning
sats fra 01.01.12
2 550,2 630,Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmigvedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2013:
Foreldrebetalingen i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra 01.01.12
Foreldrebetaling

Sats fra 01.01.13
Inkludert mat

2-dagers
1130
1170
Halv plass
1420
1460
3-dagers
1700
1750
4-dagers
1980
2040
Hel plass
2330
2580
Kjøp av ekstra dag
230
250
Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass).
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn
nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Tilbud/
Sats fra
Ny sats fra 01.01.2013,
Foreldrebetaling
01.01.2012
etter 3% prisstigning
(juli betalingsfri) (juli og august betalingsfrie)
Følger skoleruta
1060
1200
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer
150
155
Kjøp av ekstra hel dag
260
270
Beløpene avrundet til nærmeste tier.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr.

Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Ny sats fra 01.01.13, etter
undervisningsår,
3 % prisstigning
sats fra 01.01.12
2 550,2 630,Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

PS 75/12 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten
2013
Rådmannens innstilling
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2013:
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp
Inntekt
Sats for inntil
Sats for over 2 t/mnd
2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til:)*
0-2 G
0 – 164 244
36,155,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
164 244– 246 366
65,- pr time
908,- pr. mnd.
246 366 – 328 488
89,- pr time 1 215,- pr. mnd.
328 488 – 410 610
119,- pr time 1 728,- pr. mnd.
410 610
141,- pr time 1 943,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2012 kroner 82 122,-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 726,- pr. mnd.
2 417,- pr. mnd.
3 456,- pr. mnd.
4 491,- pr. mnd.

* Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter.

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 36,Middag
kr 70,Helpensjon
kr 2 747,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned.
Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra
dette.
5. Egenbetaling for skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv.
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av
den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.
Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2013:
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp
Inntekt
Sats for inntil
Sats for over 2 t/mnd
2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til:)*
0-2 G
0 – 164 244
36,155,Grunnbeløp

Inntekt

2-3 G
3-4 G
4-5 G

164 244– 246 366
246 366 – 328 488
328 488 – 410 610

Innt.15t/mnd

Abb.pris 15Abb.pris over 45
45t./mnd
t./mnd
65,- pr time
908,- pr. mnd. 1 726,- pr. mnd.
89,- pr time 1 215,- pr. mnd. 2 417,- pr. mnd.
119,- pr time 1 728,- pr. mnd. 3 456,- pr. mnd.

Over 5 G

410 610
141,- pr time 1 943,- pr. mnd. 4 491,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2012 kroner 82 122,-.

* Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter.

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 36,Middag
kr 70,Helpensjon
kr 2 747,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned.
Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra
dette.
5. Egenbetaling for skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv.
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av
den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2013:
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp
Inntekt
Sats for inntil
Sats for over 2 t/mnd
2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til:)*
0-2 G
0 – 164 244
36,155,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
164 244– 246 366
65,- pr time
908,- pr. mnd.
246 366 – 328 488
89,- pr time 1 215,- pr. mnd.
328 488 – 410 610
119,- pr time 1 728,- pr. mnd.
410 610
141,- pr time 1 943,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2012 kroner 82 122,-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 726,- pr. mnd.
2 417,- pr. mnd.
3 456,- pr. mnd.
4 491,- pr. mnd.

* Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter.

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 36,Middag
kr 70,Helpensjon
kr 2 747,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned.
Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra
dette.
5. Egenbetaling for skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.

Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv.
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av
den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2013:
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp
Inntekt
Sats for inntil
Sats for over 2 t/mnd
2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til:)*
0-2 G
0 – 164 244
36,155,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
164 244– 246 366
65,- pr time
908,- pr. mnd.
246 366 – 328 488
89,- pr time 1 215,- pr. mnd.
328 488 – 410 610
119,- pr time 1 728,- pr. mnd.
410 610
141,- pr time 1 943,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2012 kroner 82 122,-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 726,- pr. mnd.
2 417,- pr. mnd.
3 456,- pr. mnd.
4 491,- pr. mnd.

* Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter.

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 36,Middag
kr 70,Helpensjon
kr 2 747,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig

kr 6 699,- pr måned.

Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned.
Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra
dette.
5. Egenbetaling for skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv.
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av
den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

PS 76/12 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk Gebyrer/avgifter 2013
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
planområde 4;
-

Plan- og bygningslovssaker
Oppmåling
Mindre avløpsanlegg
Landbruksaker
Tilsyn og feiing
Renovasjon boliger
Renovasjon fritidsboliger
Renovasjon slamtømming
Kommunal kloakk

– økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 3%
- økning med 0%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 6%
- økning med 3%

Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring,
miljø og teknisk.

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
planområde 4;
-

Plan- og bygningslovssaker
Oppmåling
Mindre avløpsanlegg
Landbruksaker
Tilsyn og feiing
Renovasjon boliger
Renovasjon fritidsboliger
Renovasjon slamtømming
Kommunal kloakk

– økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 3%
- økning med 0%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 6%
- økning med 3%

Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring,
miljø og teknisk.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
planområde 4;
-

Plan- og bygningslovssaker
Oppmåling
Mindre avløpsanlegg
Landbruksaker
Tilsyn og feiing
Renovasjon boliger
Renovasjon fritidsboliger
Renovasjon slamtømming
Kommunal kloakk

– økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 6%
- økning med 3%
- økning med 0%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 6%
- økning med 3%

Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring,
miljø og teknisk.

PS 77/12 Budsjett/årsplan 2013
Formannskapets innstilling

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
A. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
B. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.
Ingen andre forslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
A. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
B. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
C. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.

D. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Rådmannen orienterte om budsjett (2013) og økonomiplan (2013 - 2016).
Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Formannskapets innstilling tas til orientering.

Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 04.12.2012
Uttalelse fra AMU:
AMU tar formannskapets innstilling til Budsjett/årsplan 2013 til orientering, men med følgende
merknad:
” AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i sammenheng med
tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå
best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1
pkt.4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere
som arbeider turnus.”
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 04.12.2012
C. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.

Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
D. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.
” AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i sammenheng med tiltak nr. 6
for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå best mulig
ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1 pkt.4.2.4 (om tredelt skiftog turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som arbeider turnus.”

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 30.11.2012
Rådet slutter seg til det framlagte budsjett og vil påpeke at det gis mulighet til drift av
Nordgårdstua, for å drive forebyggende arbeid, slik at de eldre får bo heime så langt der er
mulig.
Stillingen som aktivitør må som følge av dette være bemannet kontinuerlig.

Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 30.11.2012
Rådet slutter seg til det framlagte budsjett og vil påpeke at det gis mulighet til drift av
Nordgårdstua, for å drive forebyggende arbeid, slik at de eldre får bo heime så langt der er
mulig.
Stillingen som aktivitør må som følge av dette være bemannet kontinuerlig.

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
Fagforbundet fremmet følgende tillegg til Formannskapets innstilling:
”Administrasjonsutvalget ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i
sammenheng med
tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig
fleksibelt for å oppnå best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens
Kap. 1 pkt.4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere
som arbeider turnus.”
Ingen andre forslag. Det ble først votert over formannskapets innstilling. Den ble enstemmig
vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Fagforbundet, 2 stemte for forslaget og 3 stemte
mot. Forslaget fra Fagforbundet ble dermed ikke vedtatt.
Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
E. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
F. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Innkommet høringsuttalelse fra Flatanger fagforbund av 11.12.12 ble utdelt til alle
representanter i forkant av realitetsbehandling av denne sak.
Repr. for Flatanger ungdomsråd, Fredrik Dahle Klocke la fram følgende uttalelse:
I budsjettforslaget som skal behandles i kommunestyret den 12.12.12 har Flatanger Ungdomsråd
sitt budsjett blitt kuttet med kr 10 000,- i tiltaksmidler. Ungdomsrådet synes dette er uhelding
signal til et nyvalgt råd i oppstartfasen og ber om at tiltaksmidlene økes til kr 20 000,-.
Dette fordi:
a) Medlemmene i Flatanger ungdomsråd forventet samme budsjett for 2013 som ble vedtatt
for 2012. Dette fordi vedtak om budsjett for ungdomsrådet ble gjort sent på høsten.
b) Driftsmidlene vil bli brukt opp på kurs og møter. Det er ikke noe ekstra å hente der.
c) Tiltaksmidlene er meget viktige å få til en god start for Flatanger Ungdomsråd. Det er
viktig for medlemmene i Flatanger Ungdomsråd å kunne bevise at de utgjør en forskjell
for barn og unge gjennom igangsetting av nye tiltak.
Endringsforslag:
Budsjettet for Flatanger ungdomsråd i 2013 økes med kr 10 000,- slik at det er likt budsjettet for
Flatanger ungdomsråd i 2012. Disse midlene hentes fra de 20 % lønnsmidlene som ordfører ikke
bruker fordi stillingen er redusert med 20% også i 2013.
Ordfører fremmet, på vegne av SP, FRP, H og AP, følgende endringsforslag til formannskapets
innstilling:
Fagansv.37: Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
Fagansv.37: Red. av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå

+ kr. 150.000
- kr. 150.000

Fagansv.22: Reduksjon grunnskole
Fagansv.44: Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
Fagansv.00: Økning ordførerstilling 90%
Fagansv.05: Partistøtte (Kr. 1.000 pr. kommunestyrerepr.)
Fagansv.80: Eiendomsskatt 2,5 promille
Fagansv.95: Økt bruk av disposisjonsfond
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.

- kr. 150.000
- kr. 50.000
+kr. 88.000
+ kr. 15.000
+ kr. 243.000
- kr. 146.000

Repr. Reidar Lindseth fremmet, på vegne av V, følgende endringsforslag til formannskapets
innstilling:
FA 37 Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
+ Kr. 150.000
FA 37 Reduksjon av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå
- Kr. 150.000
Hovedansvar 2, reduksjon
- Kr. 48.000
FA 44 Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
- Kr. 50.000
FA 00 Økning ordførerstilling 90%
+ Kr. 88.000
Økt kostnader til vedlikehold NMT
+ Kr. 97.000
Økt utgift/budsjett til Flatanger ungdomsråd
+ Kr. 10.000
FA 95 Økt bruk av disposisjonsfond
- Kr. 97.000
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.
Repr. Tove H. Aagård fremmet følgende tilleggsforslag:
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg nedsettes som styringsgruppe for prosjekt med
gjennomgang av pleiefaktor/bemanningsfaktor ved pleie og omsorgstjenesten. Leder i HU-OO
inngår i prosjektledelsen.
Repr. Lars Mårvik fremmet følgende tilleggsforslag forutsatt at ikke budsjettforslag fra Venstre
fikk flertall: Budsjett for drift av ungdomsråd tilføres kr. 10.000 ekstra på bekostning av evt.
innføring av budsjettmidler knyttet til lokal partistøtte, jfr. forslag fra AP, FRP, H og AP
fremmet av ordfører.
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag i endelig budsjettvedtak:
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatten, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere år.
Først ble det votert over ordførers siste tilleggsforslag i endelig budsjettvedtak.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over formannskapets innstilling uten noen endringsforslag.
Formannskapets innstilling falt med 4 stemmer for og 11 stemmer imot.
Så ble det votert alternativt over formannskapets innstilling med de tillegg og endringer som ble
fremmet fra ordfører på vegne av SP. FRP, H og AP og fra repr. Reidar Lindseth på vegne av V.
Forslag fra SP, FRP, H og SP ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslag fra V.
Deretter ble det votert over tilleggsforslag fra repr. Lars Mårvik.
Dette forslag falt med 6 stemmer for og 9 stemmer imot.
Til slutt ble det votert over tilleggsforslag fra Tove H. Aagård.

Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.12.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
Fagansv.37: Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
+ kr. 150.000
Fagansv.37: Red. av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå - kr. 150.000
Fagansv.22: Reduksjon grunnskole
- kr. 150.000
Fagansv.44: Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
- kr. 50.000
Fagansv.00: Økning ordførerstilling 90%
+kr. 88.000
Fagansv.05: Partistøtte (Kr. 1.000 pr. kommunestyrerepr.)
+ kr. 15.000
Fagansv.80: Eiendomsskatt 2,5 promille
+ kr. 243.000
Fagansv.95: Økt bruk av disposisjonsfond
- kr. 146.000
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg nedsettes som styringsgruppe for prosjekt med
gjennomgang av pleiefaktor/bemanningsfaktor ved pleie og omsorgstjenesten. Leder i HU-OO
inngår i prosjektledelsen.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,5 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes til bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt. andre eiendommer vil bli vurdert fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten
skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatten, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere år.
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.

PS 78/12 Økonomiplan 2013 - 2016
Formannskapets innstilling

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.
Ingen andre forslag, enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering,
enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 28.11.2012
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Rådmannen orienterte om budsjett (2013) og økonomiplan (2013 - 2016).
Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering

Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 04.12.2012
Uttalelse fra AMU:
AMU tar formannskapets innstilling til økonomiplan for 2013-2016 til orientering, men med
følgende merknad:

”AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i sammenheng med
tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå
best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1 pkt.
4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som
arbeider turnus.”
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 04.12.2012
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.
”AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i sammenheng med
tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå
best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1 pkt.
4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som
arbeider turnus.”

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 30.11.2012
Rådet har ingen spesielle innvendinger til den foreliggende plan, men vil likevel bemerke at det
forebyggende behovet slik Rådet anfører i budsjettsaken for 2013, dekkes.
Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 30.11.2012
Rådet har ingen spesielle innvendinger til den foreliggende plan, men vil likevel bemerke at det
forebyggende behovet slik Rådet anfører i budsjettsaken for 2013, dekkes.

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
Fagforbundet fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
”Administrasjonsutvalget ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i
sammenheng med tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt
for å oppnå best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1
pkt. 4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som
arbeider turnus.”
Det ble først votert over formannskapets innstilling, denne ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over Fagforbundets tilleggsforslag. 2 stemte for forslaget og 3 stemte mot
forslaget som dermed ikke ble vedtatt.
Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Innkommet høringsuttalelse fra Flatanger fagforbund av 11.12.12 ble utdelt til alle
representanter i forkant av realitetsbehandling av denne sak.
Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av SP, FRP, H og AP på tillegg til formannskapets
innstilling:
Det gjennomføres analyser og benyttes ekstern rådgiverbistand ved hovedansvarsområdene:
HA 2 Oppvekst og kultur, 2014
HA 4 Næring, Miljø og Teknisk, 2015
HA 1 og HA 0 Fellesutgifter og Sentrale styringsorganer, 2016
Ingen andre forslag.
Ved alternativ votering fikk formannskapets innstilling 6 stemmer og formannskapets innstilling
med ordførers forslag til tillegg 9 stemmer som dermed ble vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2013 – 2016, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12, vedtas.
Det gjennomføres analyser og benyttes ekstern rådgiverbistand ved hovedansvarsområdene:
HA 2 Oppvekst og kultur, 2014
HA 4 Næring, Miljø og Teknisk, 2015
HA 1 og HA 0 Fellesutgifter og Sentrale styringsorganer, 2016

PS 79/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Høringsuttalelse fra Flatanger kommune
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 18.10.2012
Ove Magne Ribsskog fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen:
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.

Flatanger kommune vil uttale følgende til de konkrete kapitler i høringsutkastet:
Pkt. 2.3 Spredt utbygging:
For mindre kommuner som Flatanger er det svært vanskelig å fastsette i kommuneplanens
arealdel hvor vi ønsker spredt boligbygging. Dette avhenger av konkrete forespørsler. Vi
anbefaler derfor at første kulepunkt endres eller tas ut, evt. at ordet "skal" byttes ut med ordet
"kan" i første setning.
Pkt. 2.5 Samordnet areal- og transportplanlegging:
Flatanger kommune er uenig i at jordvern skal vike for utbyggingshensyn nær de større
knutepunktene, og anbefaler at kulepunkt 5 omformuleres.
Pkt. 8.2 Vindkraft:
Flatanger kommune viser til kommunestyrets vedtak når det gjelder vindkraft, der det er sagt ja
til Sørmarkfjellet og nei til Innvordfjellet. Det foreslås et nytt kulepunkt: "Det utarbeides en
samlet plan for utbygging av vindkraft i Nord-Trøndelag.
Ove Magne Ribsskog sitt tilleggsforslag samt innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 18.10.2012
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
Flatanger kommune vil uttale følgende til de konkrete kapitler i høringsutkastet:
Pkt. 2.3 Spredt utbygging:
For mindre kommuner som Flatanger er det svært vanskelig å fastsette i kommuneplanens
arealdel hvor vi ønsker spredt boligbygging. Dette avhenger av konkrete forespørsler. Vi
anbefaler derfor at første kulepunkt endres eller tas ut, evt. at ordet "skal" byttes ut med ordet
"kan" i første setning.
Pkt. 2.5 Samordnet areal- og transportplanlegging:
Flatanger kommune er uenig i at jordvern skal vike for utbyggingshensyn nær de større
knutepunktene, og anbefaler at kulepunkt 5 omformuleres.
Pkt. 8.2 Vindkraft:
Flatanger kommune viser til kommunestyrets vedtak når det gjelder vindkraft, der det er sagt ja
til Sørmarkfjellet og nei til Innvordfjellet. Det foreslås et nytt kulepunkt: "Det utarbeides en
samlet plan for utbygging av vindkraft i Nord-Trøndelag.

Behandling i Flatanger Formannskap - 13.11.2012
Representanten Knut Staven fremmet følgende forslag:
 Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Dette ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Formannskap - 13.11.2012
 Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ordfører fremmet forslag i tråd med rådmannens innstilling i saken:
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
Representanten Knut Staven fremmet følgende tilleggsforslag:
I kapittel 3 bør det komme et nytt punkt som omhandler EU-vanndirektivet.
Flatanger kommune ønsker at det tas inn et eget punkt som omhandler EU`s vanndirektiv, da
dokumentasjon av påvirkning av vannområdene vil bli en viktig faktor i havbruksnæringens
framtidige utvikling og vekst.
Ingen andre forslag.
Først foretok ordfører en alternativ votering mellom forslag fra ordfører og innstilling fra HUNMT.
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over tilleggsforslag fra repr. Knut Staven.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
I kapittel 3 bør det komme et nytt punkt som omhandler EU-vanndirektivet.
Flatanger kommune ønsker at det tas inn et eget punkt som omhandler EU`s vanndirektiv, da
dokumentasjon av påvirkning av vannområdene vil bli en viktig faktor i havbruksnæringens
framtidige utvikling og vekst.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Repr. Turid Kjendli fremmet følgende forslag
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
Flatanger kommune vil uttale følgende til de konkrete kapitler i høringsutkastet:
Pkt. 2.3 Spredt utbygging:
For mindre kommuner som Flatanger er det svært vanskelig å fastsette i kommuneplanens
arealdel hvor vi ønsker spredt boligbygging. Dette avhenger av konkrete forespørsler. Vi
anbefaler derfor at første kulepunkt endres eller tas ut, evt. at ordet "skal" byttes ut med ordet
"kan" i første setning.
Pkt. 2.5 Samordnet areal- og transportplanlegging:
Flatanger kommune er uenig i at jordvern skal vike for utbyggingshensyn nær de større
knutepunktene, og anbefaler at kulepunkt 5 omformuleres.
Ved alternativ votering fikk forslag fra repr. Turid Kjendlie 2 stemmer og formannskapets
innstilling 13 stemmer som dermed ble vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Flatanger kommune støtter hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for arealbruk i
Nord-Trøndelag. Kommunen mener planutkastet vil være et svært godt verktøy for
videreutvikling av kommunal arealpolitikk også oppimot framtidig rullering av
kommuneplanens arealdel.
I kapittel 3 bør det komme et nytt punkt som omhandler EU-vanndirektivet.
Flatanger kommune ønsker at det tas inn et eget punkt som omhandler EU`s vanndirektiv, da
dokumentasjon av påvirkning av vannområdene vil bli en viktig faktor i havbruksnæringens
framtidige utvikling og vekst.

PS 80/12 Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg i Fløanskogen.
1.gangs-behandling.
Rådmannens innstilling
Reguleringsplan for fortau langs Fylkesvei 766 i Fløanskogen utarbeidet av Statens Vegvesen
datert 10.04.12 stadfestes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Reguleringsplan for fortau langs Fylkesvei 766 i Fløanskogen utarbeidet av Statens Vegvesen
datert 10.04.12 stadfestes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling fra HU-NMT enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Reguleringsplan for fortau langs Fylkesvei 766 i Fløanskogen utarbeidet av Statens Vegvesen
datert 10.04.12 stadfestes.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 81/12 Bjørn Arve Kløvvik - Søknad om utsettelse av boplikt på
Eian, gnr 13 bnr 9
Rådmannens innstilling
Bjørn Arve Kløvvik innvilges utsettelse av boplikten på gnr 13 bnr 9, Eian i Flatanger kommune
fram til 01.01.2016. Det forutsettes at Kløvvik deretter bebor eiendommen sammenhengende i
minst 5 år. Vedtaket begrunnes med at hensynet til en driftsmessig god løsning ivaretas.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens § 9.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 29.11.2012
Bjørn Arve Kløvvik innvilges utsettelse av boplikten på gnr 13 bnr 9, Eian i Flatanger kommune
fram til 01.01.2016. Det forutsettes at Kløvvik deretter bebor eiendommen sammenhengende i
minst 5 år. Vedtaket begrunnes med at hensynet til en driftsmessig god løsning ivaretas.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens § 9.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling fra HU
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Bjørn Arve Kløvvik innvilges utsettelse av boplikten på gnr 13 bnr 9, Eian i Flatanger kommune
fram til 01.01.2016. Det forutsettes at Kløvvik deretter bebor eiendommen sammenhengende i
minst 5 år. Vedtaket begrunnes med at hensynet til en driftsmessig god løsning ivaretas.
Vedtaket er fattet med hjemmel i konsesjonslovens §

PS 82/12 Vangan barnehage - oppstartsvedtak/antakelse av anbud
Rådmannens innstilling
Den faste plan- og byggekomiteen gis i mandat til å videreføre byggeprosjektet med sikte på å
finne en størst mulig innsparing, minimum kr 1 mill. Dette vil kunne gi oppstart av prosjektet
medio februar 2013 etter at ny forutgående behandling i kommunestyret januar/februar 2013.

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2012
Repr. Lars Mårvik fremmet følgende forslag til innstilling:
Den faste plan- og byggekomite gis i mandat å videreføre byggeprosjektet med sikte på å finne
en innsparing på kr. 2,4 mill. Dette vil kunne gi oppstart av prosjektet medio februar 2013 etter
at ny forutgående behandling i kommunestyret januar/februar 2013.
Ingen andre forslag.
1 stemme ble avgitt for forslag fra Lars Mårvik og 2 stemmer ble avgitt for rådmannens
innstilling som dermed ble vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 04.12.2012
Den faste plan- og byggekomiteen gis i mandat til å videreføre byggeprosjektet med sikte på å
finne en størst mulig innsparing, minimum kr 1 mill. Dette vil kunne gi oppstart av prosjektet
medio februar 2013 etter at ny forutgående behandling i kommunestyret januar/februar 2013.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Repr. Lars Mårvik fremmet følgende forslag til innstilling:
Den faste plan- og byggekomite gis i mandat å videreføre byggeprosjektet med sikte på å finne
en innsparing på kr. 2,4 mill. Dette vil kunne gi oppstart av prosjektet medio februar 2013 etter
at ny forutgående behandling i kommunestyret januar/februar 2013.
Ingen andre forslag.

Ved alternativ votering fikk forslag fra repr. Lars Mårvik 5 stemmer og formannskapets
innstilling 10 stemmer som dermed ble vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Den faste plan- og byggekomiteen gis i mandat til å videreføre byggeprosjektet med sikte på å
finne en størst mulig innsparing, minimum kr 1 mill. Dette vil kunne gi oppstart av prosjektet
medio februar 2013 etter at ny forutgående behandling i kommunestyret januar/februar 2013.

PS 83/12 Endring i framdriftsplan; Utredning samkommunedeltakelse
Rådmannens innstilling
Fristen for å fremme egen sak vedr. kommunens framtidige tilknytning til Midtre Namdal
Samkommune, med tilhørende utredning som grunnlag, settes til kommunestyrets junimøte
2013. Forutsatt at utredningsarbeidet kan utføres innenfor økonomiske ramme fastsatt i budsjett
for 2013, får formannskapet i fullmakt å anta tilbud på ekstern utredning.

Behandling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 27.11.2012
Fristen for å fremme egen sak vedr. kommunens framtidige tilknytning til Midtre Namdal
Samkommune, med tilhørende utredning som grunnlag, settes til kommunestyrets junimøte
2013. Forutsatt at utredningsarbeidet kan utføres innenfor økonomiske ramme fastsatt i budsjett
for 2013, får formannskapet i fullmakt å anta tilbud på ekstern utredning.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Fristen for å fremme egen sak vedr. kommunens framtidige tilknytning til Midtre Namdal
Samkommune, med tilhørende utredning som grunnlag, settes til kommunestyrets junimøte
2013. Forutsatt at utredningsarbeidet kan utføres innenfor økonomiske ramme fastsatt i budsjett
for 2013, får formannskapet i fullmakt å anta tilbud på ekstern utredning.

PS 84/12 Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune tar opp kr. 1.500.000,- i startlån fra Husbanken til videre utlån i henhold til
søknad fra Flatanger kommune og jfr. forventet bevilgning fra Husbanken desember
2012/januar 2013.
Kommunestyret gir rådmannen i fullmakt å effektuere låneopptak i tråd med dette så snart en
eventuelt bevilgning fra Husbanken foreligger.

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2012
Ingen andre forslag.
Enstemmig vedtak som rådmannens innstilling.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 04.12.2012
Flatanger kommune tar opp kr. 1.500.000,- i startlån fra Husbanken til videre utlån i henhold til
søknad fra Flatanger kommune og jfr. forventet bevilgning fra Husbanken desember
2012/januar 2013.
Kommunestyret gir rådmannen i fullmakt å effektuere låneopptak i tråd med dette så snart en
eventuelt bevilgning fra Husbanken foreligger.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Flatanger kommune tar opp kr. 1.500.000,- i startlån fra Husbanken til videre utlån i henhold til
søknad fra Flatanger kommune og jfr. forventet bevilgning fra Husbanken desember
2012/januar 2013.
Kommunestyret gir rådmannen i fullmakt å effektuere låneopptak i tråd med dette så snart en
eventuelt bevilgning fra Husbanken foreligger.

PS 85/12 Møteplan for kommunestyret 2013
Rådmannens innstilling
Kommunestyremøter avholdes på følgende onsdager i 2013:
13.februar, 17.april, 19.juni, 18.september, 30.oktober og 18.desember.
I utgangspunktet er møtestart kl. 16.00.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Kommunestyremøter avholdes på følgende onsdager i 2013:
13.februar, 17.april, 19.juni, 18.september, 30.oktober og 18.desember.
I utgangspunktet er møtestart kl. 16.00.

FO 2/12 Interpellasjon fra Flatanger venstre vedr. behandling av
ulovlige tiltak i strandsonen.
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Interpellanten, Håvard Hårstadstrand, fikk først fremføre interpellasjonen:
Innføring av ny plan- og bygningslov fra juli i år krever at kommunen i større grad aktivt
forfølger forhold som strider mot loven og gitte tillatelser lokalt.
Vikna kommunestyre ønsker å ta tak i helt klare og nyere lovbrudd etter plan- og
bygningsloven,
spesielt i 100-mertersbeltet langs sjøen. Det betyr at fortrinnsvis saker etter valgperioden
2003-2007prioriteres.
Vikna kommune åpner for at alvorlige overtredelser skal vurderes anmeldt til politiet for
videre behandling. Det er viktig å ha "likhet for loven" når det kommer til overtredelser.
Imidlertid åpner det for at tiltakshaver alltid skal få mulighet til å søke om ettergodkjenning,
som kan innvilges helt, delvis eller eventuelt i kombinasjon med overtredelsesgebyr.
Spørsmål: Vil ordføreren ta initiativ for å få løftet saken til kommunestyret s ik at vi får en
tilsvarende behandling i Flatanger ?
Ordfører ga følgende tilsvar til kommunestyret:
Ny plan og bygningslov gir kommunen både større ansvar for å følge opp ulovlige tiltak og
verktøy ved bruk av overtredelsesgebyr, som kan benyttes når ulovlige tiltak blir avdekket.
Ordføreren mener at dagens ordninger fungerer godt.
HU-NMT har gode forutsetninger for å håndtere både om overtredelsesgebyr skal benyttes og
om det er forhold som er skjerpende eller formidlende.
Dersom overtredelsen er så alvorlig at det vurderes politianmeldelse, må saken behandles av
Formannskapet i hvert enkelt tilfelle.

FO 3/12 Interpellasjon fra FRP vedr. utleierutiner og
vedlikeholdsrutiner i Flatanger kommune
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Interpellanten, Lars Hågensen, fikk først fremføre interpellasjonen:

Flatanger FRP ønsker å sette fokus på hvilke utleierutiner og vedlikeholdsrutiner Flatanger
kommune har og skal ha.
Per dags dato eier Flatanger kommune et gult leilighetskompleks ovenfor Miljøbygget. Dette ble i
sin tid bygd med tanke på å ha gjenomtrekksleiligheter for å hjelpe det lokale næringslivet. Slik det
har fungert i de siste årene, har de gått over til å bli langtidsleiligheter.
Siden dette ikke var intensjonen, bør vi se på hvilke rutiner vi skal ha rundt akkurat dette.
Flatanger kommune eier også en leilighet i Fjærasteinan. Denne ble kjøpt for å ha en mer attraktiv
leilighet å tilby familier som kom flyttende til kommunen. Så vidt partiet er kjent med, er denne
leiligheten besluttet solgt, for så å sette pengene for salget inn i nytt leilighetsprosjekt.
Uansett bør kommunen kanskje ha rutiner for hvem som skal bo i denne leiligheten dersom et salg
ikke gjenomføres.
En annen bolig kommunen eier, har beliggenhet på Haugen. En av disse boligene blir i dag leid av
en ekstern entrepenør.
Flatanger FRP mener at kommunen ikke skal konkurrere med lokalt næringsliv som driver med
utleie, og heller leie ut til folk som bor og jobber i kommunen mer permanent.
Et fjerde boligkompleks kommunen eier er Brøndbo. Det er bevilget penger for renovering av
leiligheten i kjelleretasjen for mange år siden. Denne står fremdeles urenovert, noe som betyr at
kommunen taper gode leieinntekter.
Spørsmål:
1. Hvordan skal kommunens boliger disponeres?
2. Hvilken standard ønsker vi på disse?
3. Hvor mange boligenheter skal kommunen eie?

Ordfører ga følgende tilsvar til kommunestyret:
Som kjent er Flatanger kommune deltaker i et prosjekt ”Økt boligetablering i distriktene”.
Dette er et treårig prosjekt, som vi ønsker skal bidra til at vi får etablert nye leiligheter for utleie,
til de som ønsker å leie seg leilighet i en tidsbegrenset periode. Gjennomført enten av private
aktører eller at kommunen står som eier og byggherre.
Rehabilitering av sokkeletasje i Brøndbo er videreført i investeringsbudsjettet og gjennomføres i
2013.
Når det gjelder kommunens leilighet i Fjærasteinan, har det vært diskutert i formannskapet om
den skal selges, men det er ikke tatt opp som sak og det er ikke fattet noe vedtak om evt. salg.
Det er naturlig at denne leiligheten også blir med i vurderingene i det boligpolitiske arbeidet
framover.
Som svar på interpellasjonens 3 konkrete spørsmål vil ordføreren vise til: Kommunestyrets
vedtak i sak 63/12 arbeidsplan for deltakelse i prosjekt; økt boligetablering i distriktet.
Ordføreren mener at det videre arbeid med boligpolitiske spørsmål blir godt ivaretatt gjennom
oppfølging av de strek- og kulepunkter som er tatt med. Ikke minst den kompetansetilgangen vi
oppnår gjennom nettverksamlinger og utarbeidelse av boligpolitisk plan.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 19.09.2012
Som første arbeidsplan i prosjektet, gjennomfører kommunen følgende aktiviteter:
- Deltakelse i nettverkssamlinger
- Lokal informasjon om satsningen, gjennom å:
 Bruke kommunens hjemmeside.
 Gjennomføre informasjonsmøter.
- Utarbeidelse av boligpolitisk plan (2013/2014)
- Legge fram sak om mulig salg av kommunal boligeiendom
- Foreta regulering og opparbeidelse av nytt ervervet sentrumsnært utbyggingsområde.
- Kommunen skal søke å realisere et utviklingsprosjekt i egen regi, eller i samarbeid med
lokalt næringsliv, i løpet av 2012/2013.

Formannskapet nedsettes som styringsgruppe i prosjektet.

