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Tidspunkt: Fra 14:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
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Varaordfører
Medlem
Medlem
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FLSP
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FLV
FLV
FLH
FLH
FLFRP
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Funksjon
MEDL
MEDL

Representerer
FLV
FLV

Møtte for
Birgit Fossvik
Lars Mårvik

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Gunnar Einvik
Økonomikonsulent
Gurid Halsvik
Oppvekstsjef
Liv Brønstad
Helse- og omsorgssjef
Rune Strøm
Rådmann
Hans Petter
Teknisk sjef
Haukø
Dessuten møtte leder i kontrollutvalget, Ronald Geving

Representerer
FLV
FLV

Merknader
-

Før møtet ble satt presenterte Nordlandsforskning v/ Jarle Løvland rapport om ekstern
gjennomgang av oppvekst- og kulturetat.

-

I tillegg til oppsatte referatsaker ble følgende referert:

-

*NVE’s gitte konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i
Flatanger, Namdalseid og Namsos kommuner. Det ble videre orientert om satte klagefrist
innen 26.januar 2015.
* Mandat for felles utredning av kommunestruktur for Indre- og Midtre Namdal med Osen og
Flatanger kommuner.
* Referat fra siste møte i Region Namdal.
Ordfører fremførte minneord over avdøde Leif Havstein som hadde vært aktiv
kommunepolitiker i mange år. Minneordene ble avsluttet med at kommunestyret mintes de
avdøde siste år med ett minutts stillhet.

-

Ordfører orienterte om pris tildelt Flatanger Brann- og redningstjeneste; Årets navn i NordTrøndelag 2014 (I regi Trønder Avisa)

-

Ordfører tok opp spørsmålet om det kunne utbetales halv møtegodtgjørelse for møtet. Dette
for å dekke deler av kostnad til middag på Zanzibar Inn etter møtet. Dette fikk enstemmig
tilslutning.

-

Ordfører fikk enstemmig tilslutning til å sette utsendt interpellasjon fra Flatanger FrP som nest
siste sak i møtet, før lukket sak om Nesset Sjømat AS.

-

Enstemmig valgt til å skrive under protokoll:
Tove H Aagård og Geir Tore Olsen

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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PS 49/14 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess
Rådmannens innstilling
1. Kommunene etablerer KØHD i kommunal institusjon, forutsatt at HNT HF bekrefter at
det ikke er kapasitet tilknyttet sykehus og legevakt i Namsos.
2. Kommunestyret vedtar å be rådmannen planlegge for å etablere kommunalt øyeblikkelig
hjelp døgntilbud i kommunal institusjon/sykeheim/helsehus forutsatt at ikke HF tilbyr
mulig løsning i tilknytning til legevakt/sykehus, og felles planlegging videreføres
gjennom samarbeidsprosjektet/koordinator, herunder utarbeidelse av felles avtaler med
HNT og en samlet søknad til Helsedirektoratet innen fristen 1. mars 2015.
3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet om valg av endelig løsning og
fremme søknad om etablering og finansiering innen 1. mars 2015.
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Før saken ble tatt opp til realitetsbehandling, orienterte prosjektleder, Elin Skage Knappe, om
prosjektets status.
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å be rådmannen planlegge for å etablere kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunal institusjon/sykeheim/sykehuset Namsos. Felles planlegging videreføres
gjennom samarbeidsprosjektet/koordinator, herunder utarbeidelse av felles avtaler med HNT og
målet er en samlet søknad til Helsedirektoratet innen fristen 1. mars 2015.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet om valg av endelig løsning, og å
godkjenne søknad om etablering innen 1. mars 2015.
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Kommunestyret vedtar å be rådmannen planlegge for å etablere kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunal institusjon/sykeheim/sykehuset Namsos. Felles planlegging videreføres
gjennom samarbeidsprosjektet/koordinator, herunder utarbeidelse av felles avtaler med HNT og
målet er en samlet søknad til Helsedirektoratet innen fristen 1. mars 2015.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet om valg av endelig løsning, og å
godkjenne søknad om etablering innen 1. mars 2015.

PS 50/14 Kommunereformen - prosessmidler. Budsjettendring
Rådmannens innstilling
Mottatte prosessmidler til arbeidet med kommunereformen settes av til eget bundet driftsfond
til formålet lokal utredning av kommunereformen for den del som ikke blir benyttet i 2014.
Driftsbudsjettet endres som følger: Fagansvar 11, Div. prosjekter, ansvar 1111, økes med kr
200 000 for så vel inntekts- som utgiftssiden. Rådmannen har fullmakt iht økon.reglem. til
videre disponering.

Behandling i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Mottatte prosessmidler til arbeidet med kommunereformen settes av til eget bundet driftsfond
til formålet lokal utredning av kommunereformen for den del som ikke blir benyttet i 2014.
Driftsbudsjettet endres som følger: Fagansvar 11, Div. prosjekter, ansvar 1111, økes med kr
200 000 for så vel inntekts- som utgiftssiden. Rådmannen har fullmakt iht økon.reglem. til
videre disponering.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Mottatte prosessmidler til arbeidet med kommunereformen settes av til eget bundet driftsfond
til formålet lokal utredning av kommunereformen for den del som ikke blir benyttet i 2014.
Driftsbudsjettet endres som følger: Fagansvar 11, Div. prosjekter, ansvar 1111, økes med kr
200 000 for så vel inntekts- som utgiftssiden. Rådmannen har fullmakt iht økon.reglem. til
videre disponering.

PS 51/14 Salg av E-verkbygget. Disponering av salgsbeløp.
Budsjettendring
Rådmannens innstilling
Salgssum kr 610 000 for NTE-bygget i h t kommunestyrevedtak i sak 41/13 inntektsføres på
ansvar 4400 Fellesutg kommunale bygg, prosjekt nr 0406 og avsettes til
bal.kto 253000001, kapitalfond.
Samtidig gjøres følgende endring av investeringsbudsjettet for 2014:
Prosjektnr. 0406 for ansvar 4400 utgiftsøkning (avsetning) med kr 610 000 og inntektsøkning
tilsvarende beløp.
I tillegg medtas følgende budsjettendring på dette budsjett vedr. disse poster:

1. Prosjektnr. 0886 for ansvar 8861 Egenkapitalkrav KLP, hvor det gjøres en inntektsreduksjon på
kr 300 000,-.
2. Prosjektnr. 0405 for ansvar 4443, Boliger til utleie, hvor det gjøres en inntektsføring på kr.
1 600’ og en utgiftsføring (avsetning) med kr 1 270’.

Behandling i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Salgssum kr 610 000 for NTE-bygget i h t kommunestyrevedtak i sak 41/13 inntektsføres på
ansvar 4400 Fellesutg kommunale bygg, prosjekt nr 0406 og avsettes til
bal.kto 253000001, kapitalfond.
Samtidig gjøres følgende endring av investeringsbudsjettet for 2014:
Prosjektnr. 0406 for ansvar 4400 utgiftsøkning (avsetning) med kr 610 000 og inntektsøkning
tilsvarende beløp.
I tillegg medtas følgende budsjettendring på dette budsjett vedr. disse poster:

3. Prosjektnr. 0886 for ansvar 8861 Egenkapitalkrav KLP, hvor det gjøres en inntektsreduksjon på kr
300 000,-.

4. Prosjektnr. 0405 for ansvar 4443, Boliger til utleie, hvor det gjøres en inntektsføring på kr. 1 600’
og en utgiftsføring (avsetning) med kr 1 270’.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Salgssum kr 610 000 for NTE-bygget i h t kommunestyrevedtak i sak 41/13 inntektsføres på
ansvar 4400 Fellesutg. kommunale bygg, prosjekt nr. 0406 og avsettes til bal.kto 253000001,
kapitalfond.
Samtidig gjøres følgende endring av investeringsbudsjettet for 2014:
Prosjektnr. 0406 for ansvar 4400 utgiftsøkning (avsetning) med kr 610 000 og inntektsøkning
tilsvarende beløp.
I tillegg medtas følgende budsjettendring på dette budsjett vedr. disse poster:
1. Prosjektnr. 0886 for ansvar 8861 Egenkapitalkrav KLP, hvor det gjøres en
inntektsreduksjon på kr 270 000,-.
2. Prosjektnr. 0405 for ansvar 4443, Boliger til utleie, hvor det gjøres en inntektsføring på
kr. 1 600’ og en utgiftsføring (avsetning) med kr 1 330’.
3. Prosjektnr 0408 Asfaltering: Det inntektsføres kr 700 000 på ansvar 4239, komm. veger og
utgiftsføres i sin helhet som avsetning til kapitalfondet kto 25300001.
4. Prosjektnr 2844 Lauvsnes skole – Hall: Det inntektsføres kr 2 400’ på ansvar 2844,
Flerbrukshall og utgiftsføres i sin helhet som avsetning til kapitalfondet kto 25300001.
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Salgssum kr 610 000 for NTE-bygget i h t kommunestyrevedtak i sak 41/13 inntektsføres på
ansvar 4400 Fellesutg. kommunale bygg, prosjekt nr. 0406 og avsettes til bal.kto 253000001,
kapitalfond.
Samtidig gjøres følgende endring av investeringsbudsjettet for 2014:
Prosjektnr. 0406 for ansvar 4400 utgiftsøkning (avsetning) med kr 610 000 og inntektsøkning
tilsvarende beløp.
I tillegg medtas følgende budsjettendring på dette budsjett vedr. disse poster:
1. Prosjektnr. 0886 for ansvar 8861 Egenkapitalkrav KLP, hvor det gjøres en
inntektsreduksjon på kr 270 000,-.
2. Prosjektnr. 0405 for ansvar 4443, Boliger til utleie, hvor det gjøres en inntektsføring på
kr. 1 600’ og en utgiftsføring (avsetning) med kr 1 330’.
3. Prosjektnr 0408 Asfaltering: Det inntektsføres kr 700 000 på ansvar 4239, komm. veger og
utgiftsføres i sin helhet som avsetning til kapitalfondet kto 25300001.
4. Prosjektnr 2844 Lauvsnes skole – Hall: Det inntektsføres kr 2 400’ på ansvar 2844,
Flerbrukshall og utgiftsføres i sin helhet som avsetning til kapitalfondet kto 25300001.

PS 52/14 Budsjettendring. Tilskudd til satsning Boligetablering i
distriktene
Rådmannens innstilling
Budsjettet for 2014 endres slik:
Tilskudd kr 855 000 til boligetablering i distriktene, som delfinansiering av 4 utleieboliger i
kommunesenteret Lauvsnes, inntektsført på ansvar 4440, Boligutvikling, avsettes til bundet
driftsfond 25100440 i sin helhet.

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Budsjettet for 2014 endres slik:
Tilskudd kr 855 000 til boligetablering i distriktene, som delfinansiering av 4 utleieboliger i
kommunesenteret Lauvsnes, inntektsført på ansvar 4440, Boligutvikling, avsettes til bundet
driftsfond 25100440 i sin helhet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag, formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Budsjettet for 2014 endres slik:
Tilskudd kr 855 000 til boligetablering i distriktene, som delfinansiering av 4 utleieboliger i
kommunesenteret Lauvsnes, inntektsført på ansvar 4440, Boligutvikling, avsettes til bundet
driftsfond 25100440 i sin helhet.

PS 53/14 Høringsuttalelse fra Flatanger kommune til regional
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk og
forvaltning av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Flatanger kommune slutter seg
til Vannregionmyndigheten sitt forslag til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 med
følgende kommentar:

- For resipientene Mursteinsfjorden og Lauvsneselva er det uklart om hva som er naturlig
tilstand og hva som skyldes påvirkning i form av forurensing fra oppdrett-/næringsvirksomhet.
Kontinuerlig overvåkning av disse 2 resipientene vil over tid gi noen svar på om hvordan
utviklinga er i forhold til organisk belastning.
Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Rådmannen endret sin innstilling til følgende:
Flatanger kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk og
forvaltning av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Flatanger kommune slutter seg
til Vannregionmyndigheten sitt forslag til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 med
følgende kommentar:
- For resipientene Mursteinsfjorden og Lauvsneselva er det uklart om hva som er naturlig
tilstand og hva som skyldes påvirkning fra oppdrett-/næringsvirksomhet. Kontinuerlig
overvåkning av disse 2 resipientene vil over tid gi noen svar på om hvordan utviklinga er i
forhold til organisk belastning.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt
Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Flatanger kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk og
forvaltning av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Flatanger kommune slutter seg
til Vannregionmyndigheten sitt forslag til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 med
følgende kommentar:
- For resipientene Mursteinsfjorden og Lauvsneselva er det uklart om hva som er naturlig
tilstand og hva som skyldes påvirkning fra oppdrett-/næringsvirksomhet. Kontinuerlig
overvåkning av disse 2 resipientene vil over tid gi noen svar på om hvordan utviklinga er i
forhold til organisk belastning.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag, formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Flatanger kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk og
forvaltning av vannressursene på tvers av sektormyndighetene. Flatanger kommune slutter seg
til Vannregionmyndigheten sitt forslag til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 med
følgende kommentar:
- For resipientene Mursteinsfjorden og Lauvsneselva er det uklart om hva som er naturlig
tilstand og hva som skyldes påvirkning fra oppdrett-/næringsvirksomhet. Kontinuerlig
overvåkning av disse 2 resipientene vil over tid gi noen svar på om hvordan utviklinga er i
forhold til organisk belastning.

PS 54/14 Anmodning om bosetting av flyktninger
Rådmannens innstilling
Ut fra en helhetsvurdering, ser en ikke at forholdene ligger til rette for å kunne tilby et
akseptabelt og forsvarlig tilbud for bosetning av flyktninger i Flatanger kommune i årene 2015 2016.
Dette betyr at anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i brev av 19.12.2013
dessverre ikke kan imøtekommes på nåværende tidspunkt.

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt
Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ut fra en helhetsvurdering, ser en ikke at forholdene ligger til rette for å kunne tilby et
akseptabelt og forsvarlig tilbud for bosetning av flyktninger i Flatanger kommune i årene 2015 2016.
Dette betyr at anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i brev av 19.12.2013
dessverre ikke kan imøtekommes på nåværende tidspunkt.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Repr. Håvard Hårstadstrand fremmet følgende forslag til vedtak:
Ut fra en helhetsvurdering, ser en ikke at forholdene ligger til rette for å kunne tilby et
akseptabelt og forsvarlig tilbud for bosetting av flyktninger i Flatanger kommune første halvår
2015. Kommunestyret ber om en tydligere utredning av de økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser av å bosette flyktninger i tråd med IMDi’s forespørsel og mandatet som er gitt.
Kommunestyret vil fatte endelig vedtak i løpet av 2015 etter en samlet vurdering.
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslag fra repr. Håvard
Hårstadstrand, ble sistnevntes forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ut fra en helhetsvurdering, ser en ikke at forholdene ligger til rette for å kunne tilby et
akseptabelt og forsvarlig tilbud for bosetting av flyktninger i Flatanger kommune første halvår
2015. Kommunestyret ber om en tydligere utredning av de økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser av å bosette flyktninger i tråd med IMDi’s forespørsel og mandatet som er gitt.
Kommunestyret vil fatte endelig vedtak i løpet av 2015 etter en samlet vurdering.

PS 55/14 Kontrollutvalgets årsplan 2015
Rådmannens innstilling
Flatanger kommunestyre tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Flatanger kommunestyre tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

PS 56/14 Møteplan, Kommunestyret 2015
Rådmannens innstilling
Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2015:
5.februar, 10.april, 18.juni, 15.oktober, 29.oktober og 17.desember.
I utgangspunktet settes møtestart til kl. 16.00.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ordfører fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling:
Dato for møte den 10. april endres til torsdag den 9. april. Ellers som formannskapets innstilling.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2015:
5.februar, 09.april, 18.juni, 15.oktober, 29.oktober og 17.desember.
I utgangspunktet settes møtestart til kl. 16.00.

PS 57/14 Kommunestyrevalget og Fylkestingvalget 2015 fastsetting av valgdag
Rådmannens innstilling
Flatanger kommunestyre vedtar at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 holdes som
endagsvalg i Flatanger kommune mandag 14. september.

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Flatanger kommunestyre vedtar at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 holdes som
endagsvalg i Flatanger kommune mandag 14. september.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Flatanger kommunestyre vedtar at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 holdes som
endagsvalg i Flatanger kommune mandag 14. september.

PS 58/14 Betalingssatser oppvekst og kultur 2015
Rådmannens innstilling

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2015:
Foreldrebetaling i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.14,
inkludert mat

Månedspris fra
01.01.15,
inkludert mat

2-dagers
1220
Halv plass
1510
3-dagers
1800
1800
4-dagers
2100
2280
Hel plass
2645
2850
Kjøp av ekstra dag
260
270
Betaling for mat er fastsatt til kr.54 per ukedag pr mnd. (kr 270 pr mnd. 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.
Juli er betalingsfri måned.
Foreldrebetaling for skolemåltid:
Prisen for skolemåltid videreføres med 8 kroner pr dag.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpet avrunda til nærmeste tier
Tilbud/
Månedspris fra Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.2014
01.01.2015
Følger skoleruta
Kjøp av ekstra hel dag

1240
280

1280
290

Juli og august er betalingsfrie måneder.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 220 kr
Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Foreldrebetaling pr
undervisningsår,
undervisningsår,
fra 01.01.14
fra 01.01.15
2 710
2 790
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 - 18.11.2014
Rådmannen trakk denne saken, for så å fremme den i neste formannskapsmøte.

Innstilling Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.11.2014

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Rådmannen endret sin innstilling til følgende:

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende for barnehagen fra 01.05.2015,
og for de øvrige tjenesteområdene fra 01.01.2015::
Foreldrebetaling i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.14,
inkludert mat

Månedspris fra
01.05.15,
inkludert mat

2-dagers
1220
Halv plass
1510
3-dagers
1800
1800
4-dagers
2100
2280
Hel plass
2645
2850
Kjøp av ekstra dag
260
270
Betaling for mat er fastsatt til kr.54 per ukedag pr mnd. (kr 270 pr mnd. 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.
Juli er betalingsfri måned.
Foreldrebetaling for skolemåltid:
Prisen for skolemåltid videreføres med 8 kroner pr dag.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpet avrunda til nærmeste tier
Tilbud/
Månedspris fra Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.2014
01.01.2015
Følger skoleruta
Kjøp av ekstra hel dag

1240
280

1280
290

Juli og august er betalingsfrie måneder.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 220 kr
Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Foreldrebetaling pr
undervisningsår,
undervisningsår,
fra 01.01.14
fra 01.01.15
2 710
2 790

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.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende for barnehagen fra 01.05.2015,
og for de øvrige tjenesteområdene fra 01.01.2015::
Foreldrebetaling i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.14,
inkludert mat

Månedspris fra
01.05.15,
inkludert mat

2-dagers
1220
Halv plass
1510
3-dagers
1800
1800
4-dagers
2100
2280
Hel plass
2645
2850
Kjøp av ekstra dag
260
270
Betaling for mat er fastsatt til kr.54 per ukedag pr mnd. (kr 270 pr mnd. 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.
Juli er betalingsfri måned.
Foreldrebetaling for skolemåltid:
Prisen for skolemåltid videreføres med 8 kroner pr dag.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpet avrunda til nærmeste tier
Tilbud/
Månedspris fra Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.2014
01.01.2015
Følger skoleruta
Kjøp av ekstra hel dag

1240
280

Juli og august er betalingsfrie måneder.

1280
290

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 220 kr
Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Foreldrebetaling pr
undervisningsår,
undervisningsår,
fra 01.01.14
fra 01.01.15
2 710
2 790
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 - 18.12.2014
I møteboka ble feil møtebok fra formannskapets behandling sendt ut. Riktig møtebok med
formannskapets innstilling ble delt ut til representantene.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende for barnehagen fra 01.05.2015,
og for de øvrige tjenesteområdene fra 01.01.2015::
Foreldrebetaling i barnehagene:
Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.14,
inkludert mat

Månedspris fra
01.05.15,
inkludert mat

2-dagers
1220
Halv plass
1510
3-dagers
1800
1800
4-dagers
2100
2280
Hel plass
2645
2850
Kjøp av ekstra dag
260
270
Betaling for mat er fastsatt til kr.54 per ukedag pr mnd. (kr 270 pr mnd. 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.
Juli er betalingsfri måned.
Foreldrebetaling for skolemåltid:
Prisen for skolemåltid videreføres med 8 kroner pr dag.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:
Beløpet avrunda til nærmeste tier
Tilbud/
Månedspris fra Månedspris fra
Foreldrebetaling
01.01.2014
01.01.2015
Følger skoleruta
Kjøp av ekstra hel dag

1240
280

1280
290

Juli og august er betalingsfrie måneder.
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 220 kr
Foreldrebetaling i kulturskolen:
Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr
Foreldrebetaling pr
undervisningsår,
undervisningsår,
fra 01.01.14
fra 01.01.15
2 710
2 790
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 59/14 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten
2015
Rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2015:
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 – 176 740
38175,Grunnbeløp

Inntekt

2-3 G

176 740 – 265 110

Innt.15t/mnd

Abb.pris 15Abb.pris over 45
45t./mnd
t./mnd
69,- pr time
963,- pr. mnd. 1 830,- pr. mnd.

3-4 G
4-5 G
Over 5 G

265 110 – 353 480
94,- pr time 1 288,- pr. mnd. 2 564,- pr. mnd.
353 480 – 441 850
126,- pr time 1 823,- pr. mnd. 3 666,- pr. mnd.
441 850
149,- pr time 2 061,- pr. mnd. 4 359,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2014 kroner 88 370-.

* 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,-. Justeres i tråd med føringer
fra sentrale myndigheter.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 38,Middag
kr 74,Helpensjon
kr 2914,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 6 900,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 520,- 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 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten.




2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned
2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 500,- pr måned
2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned

7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 436,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 546,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 110,- 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 - 02.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2015:
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 – 176 740
38175,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
176 740 – 265 110
69,- pr time
963,- pr. mnd.
265 110 – 353 480
94,- pr time 1 288,- pr. mnd.
353 480 – 441 850
126,- pr time 1 823,- pr. mnd.
441 850
149,- pr time 2 061,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2014 kroner 88 370-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 830,- pr. mnd.
2 564,- pr. mnd.
3 666,- pr. mnd.
4 359,- 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,-. Justeres i tråd med føringer
fra sentrale myndigheter.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 38,Middag
kr 74,Helpensjon
kr 2914,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 6 900,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 520,- 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 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km.

6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten.




2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned
2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 500,- pr måned
2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned

7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 436,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 546,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 110,- 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 - 18.12.2014
Ordfører fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling:
Pkt. 1 , andre rad, kolonne 4; Beløp endres fra kr. 175,- til kr. 186,Pkt.4. Husleiesatser, andre setning endres til:
Liten omsorgsbolig kr. 6.550 pr måned.
Ellers som formannskapets innstilling.
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2015:
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 – 176 740
38186,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
176 740 – 265 110
69,- pr time
963,- pr. mnd.
265 110 – 353 480
94,- pr time 1 288,- pr. mnd.
353 480 – 441 850
126,- pr time 1 823,- pr. mnd.
441 850
149,- pr time 2 061,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2014 kroner 88 370-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 830,- pr. mnd.
2 564,- pr. mnd.
3 666,- pr. mnd.
4 359,- 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,-. Justeres i tråd med føringer
fra sentrale myndigheter.
3. Egenbetaling for mat

Frokost/aftens
Middag
Helpensjon

kr 38,kr 74,kr 2914,-

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 6 900,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 6 550,- 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 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten.




2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned
2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 500,- pr måned
2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned

7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 436,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 546,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 110,- 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 60/14 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk Gebyrer/avgifter 2015
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
planområde 4;
-

Plan- og bygningslovssaker
Oppmåling
Mindre avløpsanlegg
Landbruksaker

– økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3%

-

Tilsyn og feiing
Renovasjon boliger
Renovasjon fritidsboliger
Renovasjon slamtømming
Kommunal kloakk

- økning med 3%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 3%
- økning med 3%

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

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt
Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
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 3%
- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 3%
- økning med 3%

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

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ordfører fremmet følgende endringsforslag i forhold til formannskapets innstilling:
Før siste setning i formannskapets innstilling tas følgende setninger inn:
Selvkostprinsippet skal gjelde fullt ut for alle selvkostområder. Eventuelt underskudd kan
fremføres for den enkelte vedtatte investeringsperiode. Ellers som formannskapets innstilling.
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for
planområde 4;
-

Plan- og bygningslovssaker
Oppmåling

– økning med 3%
- økning med 3%

-

Mindre avløpsanlegg
Landbruksaker
Tilsyn og feiing
Renovasjon boliger
Renovasjon fritidsboliger
Renovasjon slamtømming
Kommunal kloakk

- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3%
- økning med 3,5%
- økning med 3,5%
- økning med 3%
- økning med 3%

Selvkostprinsippet skal gjelde fullt ut for alle selvkostområder. Eventuelt underskudd kan
fremføres for den enkelte vedtatte investeringsperiode.
Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring,
miljø og teknisk.

PS 61/14 Budsjett/årsplan 2015
Rådmannens innstilling
Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den 2.12.14.

Behandling i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den 2.12.14.

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2015 i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 21.11.14 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og
premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer:
Det bevilges for 2015 partistøtte på følgende vilkår:Kr. 1000,- pr kommunestyremedlem pr.
2015, i tillegg kr. 1000,- til partier som stiller lister til kommunevalget 2015 (gjelder til hvert
parti selv om det stilles fellesliste). Dette medfører følgende endring i driftsbudsjett:

Fagansvar

Tekst

Inntektsøkning/
kostnadsreduksjon

05
89

Partistøtte

Kr. 22.000

Avskrivninger/res. nye bevilgn.

Inntektsreduksjon/
kostnadsøkning

22.000

Ny budsjettramme

Kr. 22.000
Kr. 74.000

Kommunen tar sikte på å etablere frivilligsentral i første omgang som et prosjekt fra og med
høst 2015 til og med 2017. Dette under forutsetning av at det oppnås statlig driftsstøtte til
prosjektet. Til dette formål bevilges driftstilskudd fra kommunen på kr. 112.500 i 2015, og kr.
200.000 for hvert av årene 2016 og 2017. Kommunal driftsstøtte for 2015 fremmes som en
budsjettendring vår 2015, og bevilgninger for 2016 og 2017 innarbeides i de respektive
årsbudsjett. For bevilgningene i 2015 og 2016 benyttes ubrukte bundne fondsmidler.
Administrasjonen får i oppgave å utforme søknad om statlig støtte, samt fremme sak på
organisering mm vedr. etablering av frivilligsentral.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2015:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av 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 fra 2012 til 2014 har også fritak i 2015.
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.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere.
Investeringsbudsjett for 2015, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 21.11.14 og i
samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas
med følgende tillegg:
Arbeidet med planlegging av veianleggene Sitter – Lauvsnes og Osen – Jøssund videreføres i
2015.
For Sitter – Lauvsnes bør kartlegging av grunnforhold i Vollan, ved brustedet, og i Krubba
gjennomføres. Dette vil framskaffe en langt bedre og nøyaktigere kostnadskalkyle. Det må
framlegges en prosjektplan med kostnadskalkyle til behandling og evt. Budsjettjustering for
kommunestyret i løpet av første halvår 2015.
For Osen – Jøssund bør arbeidet med avklaring av verneforskriften i Skjellådalen videreføres i
2015.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2015 i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 21.11.14 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og
premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer:
Det bevilges for 2015 partistøtte på følgende vilkår:Kr. 1000,- pr kommunestyremedlem pr.
2015, i tillegg kr. 1000,- til partier som stiller lister til kommunevalget 2015 (gjelder til hvert
parti selv om det stilles fellesliste). Dette medfører følgende endring i driftsbudsjett:

Fagansvar

Tekst

Inntektsøkning/
kostnadsreduksjon

05
89

Partistøtte

Kr. 22.000

Avskrivninger/res. nye bevilgn.

Inntektsreduksjon/
kostnadsøkning

22.000

Ny budsjettramme

Kr. 22.000
Kr. 74.000

Kommunen tar sikte på å etablere frivilligsentral i første omgang som et prosjekt fra og med
høst 2015 til og med 2017. Dette under forutsetning av at det oppnås statlig driftsstøtte til
prosjektet. Til dette formål bevilges driftstilskudd fra kommunen på kr. 112.500 i 2015, og kr.
200.000 for hvert av årene 2016 og 2017. Kommunal driftsstøtte for 2015 fremmes som en
budsjettendring vår 2015, og bevilgninger for 2016 og 2017 innarbeides i de respektive
årsbudsjett. For bevilgningene i 2015 og 2016 benyttes ubrukte bundne fondsmidler.
Administrasjonen får i oppgave å utforme søknad om statlig støtte, samt fremme sak på
organisering mm vedr. etablering av frivilligsentral.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2015:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av 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 fra 2012 til 2014 har også fritak i 2015.
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.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere.

Investeringsbudsjett for 2015, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 21.11.14 og i
samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas
med følgende tillegg:
Arbeidet med planlegging av veianleggene Sitter – Lauvsnes og Osen – Jøssund videreføres i
2015.
For Sitter – Lauvsnes bør kartlegging av grunnforhold i Vollan, ved brustedet, og i Krubba
gjennomføres. Dette vil framskaffe en langt bedre og nøyaktigere kostnadskalkyle. Det må
framlegges en prosjektplan med kostnadskalkyle til behandling og evt. Budsjettjustering for
kommunestyret i løpet av første halvår 2015.
For Osen – Jøssund bør arbeidet med avklaring av verneforskriften i Skjellådalen videreføres i
2015.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 24.11.2014
Rådmannen la fram følgende endra innstilling:
Hovedutvalget tar rådmannen`s utkast til budsjett/årsplan 2015 til orientering.
Rådmannen`s endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 24.11.2014
Hovedutvalget tar rådmannen`s utkast til budsjett/årsplan 2015 til orientering.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.12.2014
Forslag fra Reidar Lindseth:
Saken tas til orientering, men det er ønskelig at HU-NMT får budsjettet til behandling før
formannskapets sluttbehandling.
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.12.2014
Saken tas til orientering, men det er ønskelig at HU-NMT får budsjettet til behandling før
formannskapets sluttbehandling.

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 09.12.2014
Adm.utvalget slutter seg enstemmig til Formannskapets innstilling.

Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 09.12.2014
Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2015 i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 21.11.14 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og
premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer:
Det bevilges for 2015 partistøtte på følgende vilkår:Kr. 1000,- pr kommunestyremedlem pr.
2015, i tillegg kr. 1000,- til partier som stiller lister til kommunevalget 2015 (gjelder til hvert
parti selv om det stilles fellesliste). Dette medfører følgende endring i driftsbudsjett:

Fagansvar

Tekst

Inntektsøkning/
kostnadsreduksjon

05
89

Partistøtte

Kr. 22.000

Avskrivninger/res. nye bevilgn.

Inntektsreduksjon/
kostnadsøkning

22.000

Ny budsjettramme

Kr. 22.000
Kr. 74.000

Kommunen tar sikte på å etablere frivilligsentral i første omgang som et prosjekt fra og med
høst 2015 til og med 2017. Dette under forutsetning av at det oppnås statlig driftsstøtte til
prosjektet. Til dette formål bevilges driftstilskudd fra kommunen på kr. 112.500 i 2015, og kr.
200.000 for hvert av årene 2016 og 2017. Kommunal driftsstøtte for 2015 fremmes som en
budsjettendring vår 2015, og bevilgninger for 2016 og 2017 innarbeides i de respektive
årsbudsjett. For bevilgningene i 2015 og 2016 benyttes ubrukte bundne fondsmidler.
Administrasjonen får i oppgave å utforme søknad om statlig støtte, samt fremme sak på
organisering mm vedr. etablering av frivilligsentral.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2015:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av 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 fra 2012 til 2014 har også fritak i 2015.
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.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere.

Investeringsbudsjett for 2015, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 21.11.14 og i
samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas
med følgende tillegg:
Arbeidet med planlegging av veianleggene Sitter – Lauvsnes og Osen – Jøssund videreføres i
2015.
For Sitter – Lauvsnes bør kartlegging av grunnforhold i Vollan, ved brustedet, og i Krubba
gjennomføres. Dette vil framskaffe en langt bedre og nøyaktigere kostnadskalkyle. Det må
framlegges en prosjektplan med kostnadskalkyle til behandling og evt. Budsjettjustering for
kommunestyret i løpet av første halvår 2015.
For Osen – Jøssund bør arbeidet med avklaring av verneforskriften i Skjellådalen videreføres i
2015.

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2014
Enstemmig vedtak: Rådet tar rådmannens orientering om budsjett for 2015 til orientering.
Rådet vil spesielt bemerke at utebelysningen og utearealene ved pleie og omsorgstunet må
tas opp til behandling snarest mulig og settes opp på budsjettet for 2015.
Rådet er spesielt opptatt av den mangelfulle utebelysningen.
Rådet vil også anmode om at det avsettes ressurser til Frivillighetssentral i kommunen.
Rådet ser på dette som både interessant og positivt.
Innstilling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2014
Rådet tar rådmannens orientering om budsjett for 2015 til orientering. Rådet vil spesielt
bemerke at utebelysningen og utearealene ved pleie og omsorgstunet må tas opp til
behandling snarest mulig og settes opp på budsjettet for 2015.
Rådet er spesielt opptatt av den mangelfulle utebelysningen.
Rådet vil også anmode om at det avsettes ressurser til Frivillighetssentral i kommunen.
Rådet ser på dette som både interessant og positivt.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2015 i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 21.11.14 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og
premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer:
Det bevilges for 2015 partistøtte på følgende vilkår:Kr. 1000,- pr kommunestyremedlem pr.
2015, i tillegg kr. 1000,- til partier som stiller lister til kommunevalget 2015 (gjelder til hvert
parti selv om det stilles fellesliste). Dette medfører følgende endring i driftsbudsjett:

Fagansvar

Tekst

Inntektsøkning/
kostnadsreduksjon

05
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Partistøtte

Kr. 22.000

Avskrivninger/res. nye bevilgn.

Inntektsreduksjon/
kostnadsøkning

22.000

Ny budsjettramme

Kr. 22.000
Kr. 74.000

Kommunen tar sikte på å etablere frivilligsentral i første omgang som et prosjekt fra og med
høst 2015 til og med 2017. Dette under forutsetning av at det oppnås statlig driftsstøtte til
prosjektet. Til dette formål bevilges driftstilskudd fra kommunen på kr. 112.500 i 2015, og kr.
200.000 for hvert av årene 2016 og 2017. Kommunal driftsstøtte for 2015 fremmes som en
budsjettendring vår 2015, og bevilgninger for 2016 og 2017 innarbeides i de respektive
årsbudsjett. For bevilgningene i 2015 og 2016 benyttes ubrukte bundne fondsmidler.
Administrasjonen får i oppgave å utforme søknad om statlig støtte, samt fremme sak på
organisering mm vedr. etablering av frivilligsentral.
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2015:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av 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 fra 2012 til 2014 har også fritak i 2015.
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.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere.
Investeringsbudsjett for 2015, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 21.11.14 og i
samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas
med følgende tillegg:
Arbeidet med planlegging av veianleggene Sitter – Lauvsnes og Osen – Jøssund videreføres i
2015.
For Sitter – Lauvsnes bør kartlegging av grunnforhold i Vollan, ved brustedet, og i Krubba
gjennomføres. Dette vil framskaffe en langt bedre og nøyaktigere kostnadskalkyle. Det må

framlegges en prosjektplan med kostnadskalkyle til behandling og evt. Budsjettjustering for
kommunestyret i løpet av første halvår 2015.
For Osen – Jøssund bør arbeidet med avklaring av verneforskriften i Skjellådalen videreføres i
2015.

PS 62/14 Økonomiplan 2015 - 2018
Rådmannens innstilling
Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den 2.12.14.

Behandling i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Formannskap - 18.11.2014
Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte den 2.12.14.

Behandling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2015 – 2018, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 14.11.2014, vedtas med følgende endringer:
For første år i planen, 2015, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan 2015.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt

Innstilling i Flatanger Formannskap - 02.12.2014
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2015 – 2018, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 14.11.2014, vedtas med følgende endringer:
For første år i planen, 2015, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan 2015.

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 09.12.2014
Adm.utvalget slutter seg enstemmig til Formannskapets innstilling.

Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 09.12.2014
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2015 – 2018, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 14.11.2014, vedtas med følgende endringer:
For første år i planen, 2015, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan 2015.

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2014
Økonomiplanen tas til orientering
Innstilling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 27.11.2014
Økonomiplanen tas til orientering

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2015 – 2018, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 14.11.2014, vedtas med følgende endringer:
For første år i planen, 2015, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan 2015.

FO 1/14 Interpellasjon fra Flatanger FRP
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Rådmannens svar:
Rådmannen registrerer kritikk på at enkelte saker som underlegges politisk behandling er for
lite opplyst. Hvis så er tilfelle, vil rådmannen være den første til å beklage dette. Rådmannen
har hele tiden lagt vekt på at saker som skal underlegges politisk behandling skal være
tilstrekkelig opplyst. Dette medfører at det i enkelte tilfeller blir gitt omfattende skriftlig
informasjon i forbindelse med saksframlegg, spesielt i forbindelse med budsjett/årsplan,
økonomiplan, årsmelding og regnskap.
Særlig i budsjettdokumentet ligger en hel masse opplysninger som legger premisser for neste
års drift. Dette stiller selvfølgelig også krav til at den enkelte politiker at det settes av nok tid til
å sette seg inn i framlagte informasjon som vedlegges rådmannens saksutredning. Skulle
rådmannens saksutredning ha gått i detalj i alle forhold som ligger inne i f.eks.
budsjettdokumentet, ville dette ha medført en saksframstilling i et omfang på størrelse med
budsjettdokumentet.
Rådmannen har også registrert innspill fra enkelte representanter at det tidvis fremlegges for
mye skriftlig informasjon som vedlegges møteinnkallingen.
Rådmannen vil også fram i tid ha fokus på at sakene blir tilstrekkelig opplyst.

Så til svar på det konkrete eksemplet:
Første bevilgning til omlegging vei Stranda, med samme benevnelse, ble vedtatt i forbindelse
med budsjett 2011. Bevilgning: kr. 600.000
Ved behandling av avlagte årsregnskap for 2011 ble det dokumentert totalt kostnad kr. 26.000,-.
(Kommunestyrebehandlet)
Dvs. et underforbruk i 2011 på kr. 574.000
I vedtatt budsjett for 2012 ble det bevilget kr. 1.600.000 til formålet. Ved behandling av avlagte
årsregnskap for 2012 ble det dokumentert totalt kostnad kr. 2.001.000,-.
(Kommunestyrebehandlet) Dvs. et merforbruk i 2012 på kr. 401.000
I vedtatt budsjettendring den 18.9.2013, sak. 39/13 ble det bevilget kr. 700.000 til formålet –
benevnt som sluttbevilgning; «veiprosjekt sentrumsområde». Ved behandling av avlagte
årsregnskap for 2013 ble det dokumentert totalt kostnad kr. 879.000,.(Kommunestyrebehandlet) Dvs. et merforbruk i 2013 på kr. 179.000.
Kommunestyret har vedtatt å finansiere sine bevilgninger til formålet med låneopptak og mvakompensasjon.
Totalt er det altså brukt kr. 580.000 mer en budsjetterte midler. (2012 -2013).
Investeringsprosjektet hadde en total kostnad kr. 2.906.000.
I tillegg er det søkt og innvilget et tilskudd til formålet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, på
kr. 650.000. Dette vil bli utbetalt i 2015. Med dette til fradrag ble hele prosjektet gjennomført
kr. 70.000 billigere enn hva som er bevilget til formålet fra kommunestyret.
Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014

PS 63/14 Nesset Sjømat AS
Ordførers innstilling
Flatanger kommune innvilger et lån på inntil NOK 1 mill. til Nesset Sjømat AS under
forutsetning av at de forhold som beskrevet i søknad blir imøtekommet.
Formannskapet får i fullmakt å godkjenne betingelser og låneavtale med Nesset Sjømat AS.
Ordfører får i fullmakt å fremforhandle forslag til avtale.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Grunnet inhabilitet fratrådte representantene Håvard Hårstadstrand (Jfr forvaltningslovens § 6,
første ledd, pkt e) og Ole Martin Dahle (Jfr forvaltningslovens § 6 andre ledd) møtet og
behandlingen av denne sak.
Som vara for Håvard Hårstadstrand møtte vararepr. Merete Hepsø, og tiltrådte møtebehandling i
denne sak.
Det lyktes ikke møtesekreteriatet å finne vararepresentant for Ole Martin Dahle som kunne stille
i denne sak.

Før realitetsbehandling av denne sak lukket ordfører møtet med hjemmel i offentlighetsloven §
13 jf.fvl. §13 nr 2.
Ordfører fremmet forslag om at rådmannen kunne fungere som sekretær i møtet, selv
rådmannen var erklært inhabil i saken jfr. Forvaltningslovens § 6, andre ledd. Dette ble
enstemmig vedtatt.
Etter formannskapets ønske var representanter for Nesset Sjømat AS, prosjektleder Bård
Fleicher og styreleder Claes Gøran Sellæg, invitert til å orientere om bedriftens status og
muligheter.
Etter orienteringen, men før realitetsbehandling av saken, forlot bedriftens representanter møtet.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.12.2014
Flatanger kommune innvilger et lån på inntil NOK 1 mill. til Nesset Sjømat AS under
forutsetning av at de forhold som beskrevet i søknad blir imøtekommet.
Formannskapet får i fullmakt å godkjenne betingelser og låneavtale med Nesset Sjømat AS.
Ordfører får i fullmakt å fremforhandle forslag til avtale.

