Møteprotokoll

Utvalg:

Flatanger Kommunestyre

Møtested: Sal I, Miljøbygget
18.06.2015
Dato:
Tidspunkt: Fra 16:00 til
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ingunn Olaug Eikeseth
Torgersen
Ida Magrit Lindstad Angen
Olav Jørgen Bjørkås
Gry Hanssen
Ove Magne Ribsskog
Reidar Lindseth
Birgit Fossvik
Tove Hasfjord Aagård
Håvard Hårstadstrand
Knut Staven
Lars Haagensen
Geir Tore Olsen
Forfall:
Navn
Lars Mårvik
Susann Aagård Skotnes
Ole Martin Dahle

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Nils Myren
Bjørn Hunnestad
Eivind Johnny Dahle

Funksjon
Medlem

Representerer
FLAP

Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem

FLSV
FLSP
FLSP
FLSP
FLV
FLV
FLV
FLV
FLH
FLFRP
FLFRP

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
FLV
FLH
FLAP

Møtte for
Ole Martin Dahle
Lars Mårvik
Susann Aagård Skotnes

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Rune Strøm
Liv Brønstad
Gurid Halsvik
Gunnar Einvik
Øivind Strøm
Lill-Merethe Bye

Rådmann
Helse- og omsorgssjef
Oppvekstsjef
Økonomikonsulent
Veileder landbruk og næring
Avdelingsleder institusjon

Representerer
FLV
FLH

Merknader
-

-

Enstemmig valgt til å skrive under protokoll:
Ove Magne Ribsskog og Reidar Lindseth
Det kom merknader til sakliste ut ifra omfang på antall vedlegg til sakene. Kan dette ordnes på
en annen måte? Ordfører viste til at rådmann/ordfører har et kritisk blikk på dette, men at det
er naturlig at en tar en diskusjon med det nye kommunestyret på evt. endringer av rutiner.
Ordfører refererte rapport/årsrapport 2014 for Trygve og Astrid Madsens minnefond.
Helt til slutt i møtet fremførte ordfører avslutnings- og takkeord til sittende kommunestyre.
Dette ut fra at dette var det siste ordinære kommunestyre før kommende kommunevalg.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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PS 20/15 Referatsaker
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015

Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015

RS 14/15 Innkalling til Møte i Representantskapet for Namdal Rehabilitering
IKS 29.4.2015
RS 15/15 Møteprotokoll 20.03.2015
RS 16/15 Oversendelse av saksprotokoll sak 013-15 fra kontrollutvalget.
RS 17/15 Oversendelse av klager på NVEs vedtak om konsesjon til
Innvordfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. NVEs referanse:
200704150-150
RS 18/15 Protokoll Representantskapsmøte Namdal Rehabilitering IKS
29.4.2015
RS 19/15 Søknad om prosjektskjønn, kommunereformarbeid. Flatanger
kommune.
RS 20/15 Referat styre- og årsmøte OKS
RS 21/15 Universell utforming av skolebygg.
RS 22/15 Tilbakeholdte skjønnsmidler 2015 Nord-Trøndelag 1. tildeling.
RS 23/15 Protokoll fra generalforsamling i Namdalshagen AS
RS 24/15 Møteprotokoll Årsmøte Nettverk fjord- og kystkommuner 2015
RS 25/15 Møtenotat fra årsmøtet i Partnerskap Namdal 2015
RS 26/15 Høring - forslag om endringer i helligdagsloven
RS 27/15 Kommunereformen - kunnskapsinnhenting. Oppsummering og
anbefaling
RS 28/15 Referat fra møte i Region Namdal 10.04.15
RS 29/15 Årsrapport Flatanger Arbeidsmiljøutvalg 2014 - saksframlegg

PS 21/15 Lars Mårvik - Søknad om konsesjon på erverv av
eiendommen gnr 26 bnr 4 i Trefjorden i Flatanger.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 innvilges Lars Mårvik konsesjon
for erverv av eiendommen gnr 26 bnr 4 i Flatanger kommune. Eiendommen skal drives sammen
med ektefellens eiendom, gnr 26 bnr 1. Det forutsettes at kjøper bebor den samlede eiendommen
sammenhengende i 5 år fra overtakelsesdato.
Ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og kjøpers formål ivaretar
hensynet til bosettingen i området, og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-NMT’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 innvilges Lars Mårvik konsesjon
for erverv av eiendommen gnr 26 bnr 4 i Flatanger kommune. Eiendommen skal drives sammen
med ektefellens eiendom, gnr 26 bnr 1. Det forutsettes at kjøper bebor den samlede eiendommen
sammenhengende i 5 år fra overtakelsesdato.
Ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og kjøpers formål ivaretar
hensynet til bosettingen i området, og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.06.2015
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.06.2015
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 innvilges Lars Mårvik konsesjon
for erverv av eiendommen gnr 26 bnr 4 i Flatanger kommune. Eiendommen skal drives sammen
med ektefellens eiendom, gnr 26 bnr 1. Det forutsettes at kjøper bebor den samlede eiendommen
sammenhengende i 5 år fra overtakelsesdato.
Ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og kjøpers formål ivaretar
hensynet til bosettingen i området, og hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap.

PS 22/15 Reguleringsplan for Grønnvika, gnr 39 bnr 1. Ny 2.gangs
behandling.
Rådmannens innstilling
Reguleringsplan for Grønnvika, gnr 39 bnr 1, med planbeskrivelse og bestemmelser av
08.04.2015 stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-NMT’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Reguleringsplan for Grønnvika, gnr 39 bnr 1, med planbeskrivelse og bestemmelser av
08.04.2015 stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 30.04.2015
Reidar Lindseth fremmet følgende forslag:
Reguleringsplanen for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser av 10.04.2015 stadfestes
under forutsetning av at tomt nr. 7 tas ut av planen. Revidert plan med bestemmelser kan
fremmes for kommunestyret med følgende innstilling:
Det ble avgitt 5 stemmer for rådmannens innstilling og 2 stemmer for Reidar Lindseth’s forslag.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 30.04.2015
Reguleringsplan for Grønnvika, gnr 39 bnr 1, med planbeskrivelse og bestemmelser av
08.04.2015 stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 23/15 Reguleringsplan for Småværet - Ny 2.gangs behandling
Rådmannens innstilling
Reguleringsplanen for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser av 10.04.2015
stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-NMT’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Reguleringsplanen for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser av 10.04.2015 stadfestes
under forutsetning av at tomt nr. 13 tas ut av planen. Revidert plan med bestemmelser kan
fremmes for kommunestyret med følgende innstilling:
Reguleringsplan for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 30.04.2015
Reidar Lindseth fremmet følgende forslag:

Reguleringsplanen for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser av 10.04.2015 stadfestes
under forutsetning av at tomt nr. 13 tas ut av planen. Revidert plan med bestemmelser kan
fremmes for kommunestyret med følgende innstilling:
Reidar Lindseth’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 30.04.2015
Reguleringsplanen for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser av 10.04.2015 stadfestes
under forutsetning av at tomt nr. 13 tas ut av planen. Revidert plan med bestemmelser kan
fremmes for kommunestyret med følgende innstilling:
Reguleringsplan for Småværet med planbeskrivelse og bestemmelser stadfestes.
Vedtaket er fattet i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 24/15 Vegadressering i Flatanger kommune - Igangsetting og
valg av navnekomite med delegering
Rådmannens innstilling
A. Kommunestyret delegerer sin myndighet i matrikkelloven m/forskrifter og Lov om stedsnavn
vedrørende adressering til oppnevnt navnekomite for adressering. Avdeling for næring, miljø
og teknisk delegerer kommunens adressemyndighet.

Flatanger formannskap gis myndighet som klageorgan i navne- og adresseringssaker
etter forannevnte lover og forskrifter.
B. Flatanger kommune velger følgende tre personer til navnekomite for navne- og adressering;
…….
……
……

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-NMT’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
A. Kommunestyret delegerer sin myndighet i matrikkelloven m/forskrifter og Lov om stedsnavn
vedrørende adressering til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.

Turid Kjendlie foreslo Bodil Strøm Lindseth til navnekomiteen, Ove Magne Ribsskog foreslo
Reidar Lindseth og Nils Myren foreslo Trond Strøm.
Alle forslag ble enstemmig vedtatt.

Morten Kristiansen oppnevnes som sekretær med tale- og forslagsrett.
Navnekomiteen fremmer innstilling til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.
B. Flatanger kommunestyre er klageorgan i vegadresseringsprosjektet.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.06.2015
Reidar Lindseth fremmet følgende forslag:
C. Kommunestyret delegerer sin myndighet i matrikkelloven m/forskrifter og Lov om stedsnavn
vedrørende adressering til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.
D. Flatanger kommune velger følgende tre personer til navnekomite for navne- og adressering;
1.
2.
3.
Navnekomiteen fremmer innstilling til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.
E. Flatanger kommunestyre er klageorgan i vegadresseringsprosjektet.

Det ble stemt alternativt mellom Reidar Lindseth sitt forslag og innstillingen. Reidar Lindseth
sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Turid Kjendlie foreslo Bodil Strøm Lindseth til navnekomiteen, Ove Magne Ribsskog foreslo
Reidar Lindseth og Nils Myren foreslo Trond Strøm.
Alle forslag ble enstemmig vedtatt.
Morten Kristiansen oppnevnes som sekretær med tale- og forslagsrett.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 04.06.2015
C.

Kommunestyret delegerer sin myndighet i matrikkelloven m/forskrifter og Lov om stedsnavn
vedrørende adressering til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.

Turid Kjendlie foreslo Bodil Strøm Lindseth til navnekomiteen, Ove Magne Ribsskog foreslo
Reidar Lindseth og Nils Myren foreslo Trond Strøm.
Alle forslag ble enstemmig vedtatt.
Morten Kristiansen oppnevnes som sekretær med tale- og forslagsrett.
Navnekomiteen fremmer innstilling til hovedutvalg for næring, miljø og teknisk.

D. Flatanger kommunestyre er klageorgan i vegadresseringsprosjektet.

PS 25/15 Flatanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2014.
Rådmannens innstilling
Flatanger kommunes regnskap og årsmelding for 2014 vedtas i samsvar med kontrollutvalgets
vedtak og uttalelse i sak 013/15.
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 blir behandlet i egen budsjettendringssak.

Behandling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Ingen andre forslag ble fremmet.
Innstilling fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Flatanger kommunes regnskap og årsmelding for 2014 vedtas i samsvar med kontrollutvalgets
vedtak og uttalelse i sak 013/15.
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 blir behandlet i egen budsjettendringssak.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Flatanger kommunes regnskap og årsmelding for 2014 vedtas i samsvar med kontrollutvalgets
vedtak og uttalelse i sak 013/15.
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2014 blir behandlet i egen budsjettendringssak.

PS 26/15 Tertialrapport nr. 1 - 2014
Rådmannens innstilling
Tertialrapport nr. 1-2015 tas til orientering.
Merknader i rapportene som trenger budsjettbehandling/endring tas opp iht
økonomireglementet.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.05.2015
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.05.2015
Tertialrapport nr. 1-2015 tas til orientering.
Merknader i rapportene som trenger budsjettbehandling/endring tas opp iht
økonomireglementet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Tertialrapport nr. 1-2015 tas til orientering.
Merknader i rapportene som trenger budsjettbehandling/endring tas opp iht
økonomireglementet.

PS 27/15 Budsjettendringer 2015 - Investering
Ordførerens innstilling
Kommunebudsjettet for 2015 vedrørende investeringer endres som følger:
Ansvar
2810
4424
4503
4431

Betegnelse
Hilstad bygdemuseum
Utvorda skole 0
Tomteerverv
PO-tunet utvendig rehab.

Budsjett
0
225’
0
300’

Endres til
155’
225’
200’
680’

Utg.økn
155’
200’
380’

Finansiering
Hilstad bygdemuseum og Utvorda skole finansieres med ubrukte lånemidler og tomteerverv
med salgsinntekter av tomter fra samme prosjekt.
Utgiftsøkningen på PO-tunet med kr. 380’ må dekkes av nye lånemidler og rådmannen gis
fullmakt til å ta opp lån.
Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Kommunebudsjettet for 2015 vedrørende investeringer endres som følger:

Ansvar
2810
4424
4503
4431

Betegnelse
Hilstad bygdemuseum
Utvorda skole 0
Tomteerverv
PO-tunet utvendig rehab.

Budsjett
0
225’
0
300’

Endres til
155’
225’
200’
680’

Utg.økn
155’
200’
380’

Finansiering
Hilstad bygdemuseum og Utvorda skole finansieres med ubrukte lånemidler og tomteerverv
med salgsinntekter av tomter fra samme prosjekt.
Utgiftsøkningen på PO-tunet med kr. 380’ må dekkes av nye lånemidler og rådmannen gis
fullmakt til å ta opp lån.

PS 28/15 Budsjettendringer 2015
Rådmannens innstilling
Det gjøres følgende budsjettendringer for 2015:
1000kr

A. Investeringsbudsjettet:
Prosjektnr. Tekst

Budsjett
kr

Endres til
kr

Endres med
kr

1 875

875

-1 000

0440

Storlavika nord

0441

Storlavika øst

0

4 050

4 050

0442

Storlavika vest

0

2 700

2 700

4301

1 625

2 875

1 250

4302

Brannbil med
røykdykkerfunksjon
Brannbil/feiebil

4303

Tankvogn

1 000

815

4304

Brannstasjon

1 375

5 000

9500*

Interne finans.trans.

15 530

22 685

-7 255

4502

Salg tomter

500

1 315

-815

044/0/1/2

Tilskudd fra fy.komm

0

2 300

-2 300

SUM

UTG.ENDRING/
FINANS.ENDRING

70

0

-70
-185
3 625

10 370/
-10 370

B. Driftsbudsjettet:
Fagansvar

44
22

Tekst

Kommunale bygg
Grunnskole - felles

Budsjett

Endres til

netto

netto

4 689
14 502

4 689
14 396

Utg.økn/innt.
red
-117

Utg.red/Innt.
øk
117
-106

24

Barnehager
Pleie og omsorg
Brannkatastrofen
Skatt på fo og innt
Rammetilskudd
Fond

37
63
80
84
95

4 688
28 916
0
24 346
56 370
0

4 794
28 916

106
235

-235

1 211

1 211

-1 211

24 696
56 020
771

350
771

Sum

-350
-771

2 556

-2 556

Rådmannen innplasserer endringene for begge budsjettene på ansvar, tjeneste og art og
gir evt nærmere føringer.
Behandling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Rådmannen endret sin innstilling til:
Det gjøres følgende budsjettendringer for 2015:
1000kr

C. Investeringsbudsjettet:
Prosjektnr. Tekst
0440
0441
0442
4301
4302
4303
9500*
4502
044/0/1/2
SUM

Budsjett
kr

Endres
til kr

Endres
med kr

Storlavika nord
Storlavika øst
Storlavika vest
Brannbil med
røykdykkerfunksjon
Brannbil/feiebil
Tankvogn

1 875
0
0
1 625

875
4 050
2 700
2 875

-1 000
4 050
2 700
1 250

70
1 000

0
815

Interne finans.trans.
Salg tomter
Tilskudd fra fy.komm
UTG.ENDRING/
FINANS.ENDRING

15 530
500
0

19 160
1 315
2 300

Utg.økn/innt.re
d

-70
-185
-3 630
-815
-2 300
6 745/
-6 745

D. Driftsbudsjettet:
Fagansvar

Tekst

Budsjett
netto

Endres til
netto

44
22
24

Kommunale bygg
Grunnskole - felles
Barnehager
Pleie og omsorg
Brannkatastrofen
Skatt på fo og innt
Rammetilskudd
Fond

4 689
14 502
4 688
28 916

4 689
14 396
4 794
28 916

-117
106
235

-235

1 211

1 211

-1 211

24 696
56 020
771

350
771

-771

2 556

-2 556

37
63
80
84
95
Sum

0
24 346
56 370
0

Utg.red/Innt.øk
117
-106

-350

Rådmannen innplasserer endringene for begge budsjettene på ansvar, tjeneste og art og
gir evt nærmere føringer.
Ingen andre forslag ble fremmet.
Innstilling fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Det gjøres følgende budsjettendringer for 2015:
1000kr

E. Investeringsbudsjettet:
Prosjektnr. Tekst
0440
0441
0442
4301
4302
4303
9500*
4502
044/0/1/2
SUM

Budsjett
kr

Endres
til kr

Endres
med kr

Storlavika nord
Storlavika øst
Storlavika vest
Brannbil med
røykdykkerfunksjon
Brannbil/feiebil
Tankvogn

1 875
0
0
1 625

875
4 050
2 700
2 875

-1 000
4 050
2 700
1 250

70
1 000

0
815

Interne finans.trans.
Salg tomter
Tilskudd fra fy.komm
UTG.ENDRING/
FINANS.ENDRING

15 530
500
0

19 160
1 315
2 300

Utg.økn/innt.re
d

-70
-185
-3 630
-815
-2 300
6 745/
-6 745

F. Driftsbudsjettet:
Fagansvar

Tekst

Budsjett
netto

Endres til
netto

44
22
24

Kommunale bygg
Grunnskole - felles
Barnehager
Pleie og omsorg
Brannkatastrofen
Skatt på fo og innt
Rammetilskudd
Fond

4 689
14 502
4 688
28 916

4 689
14 396
4 794
28 916

-117
106
235

-235

1 211

1 211

-1 211

24 696
56 020
771

350
771

-771

2 556

-2 556

37
63
80
84
95
Sum

0
24 346
56 370
0

Utg.red/Innt.øk
117
-106

-350

Rådmannen innplasserer endringene for begge budsjettene på ansvar, tjeneste og art og
gir evt nærmere føringer.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Det gjøres følgende budsjettendringer for 2015:
1000kr

G. Investeringsbudsjettet:
Prosjektnr. Tekst
0440
0441
0442
4301

Storlavika nord
Storlavika øst
Storlavika vest
Brannbil med

Budsjett
kr
1 875
0
0
1 625

Endres
til kr
875
4 050
2 700
2 875

Endres
med kr
-1 000
4 050
2 700
1 250

4302
4303
9500*
4502
044/0/1/2
SUM

røykdykkerfunksjon
Brannbil/feiebil
Tankvogn
Interne finans.trans.
Salg tomter
Tilskudd fra fy.komm
UTG.ENDRING/
FINANS.ENDRING

70
1 000

0
815

-70
-185

15 530
500
0

19 160
1 315
2 300

-3 630
-815
-2 300
6 745/
-6 745

Utg.økn/innt.re
d

H. Driftsbudsjettet:
Fagansvar

Tekst

Budsjett
netto

Endres til
netto

44
22
24

Kommunale bygg
Grunnskole - felles
Barnehager
Pleie og omsorg
Brannkatastrofen
Skatt på fo og innt
Rammetilskudd
Fond

4 689
14 502
4 688
28 916

4 689
14 396
4 794
28 916

-117
106
235

-235

1 211

1 211

-1 211

24 696
56 020
771

350
771

-771

2 556

-2 556

37
63
80
84
95
Sum

0
24 346
56 370
0

Utg.red/Innt.øk
117
-106

-350

Rådmannen innplasserer endringene for begge budsjettene på ansvar, tjeneste og art og
gir evt nærmere føringer.

PS 29/15 Omsorgstrappen i Flatanger kommune
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge det
er mulig. Den hjemmebaserte omsorgen skal prioriteres, og det skal satses på ulike
forebyggende tiltak overfor innbyggerne.
Flatanger kommune har som mål å ha en omsorgstrapp som ivaretar behovet for ett helhetlig
pasient-/brukerforløp. Innenfor denne aksen har kommunen en rekke tjenestetilbud for å kunne
møte innbyggernes behov for fremtidige pleie- og omsorgstjenester.
Flatanger pleie- og omsorgstun sin rolle i fremtiden vil være å gi behandling, pleie og omsorg til
de sykeste innbyggerne.
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste skal ha en bygningsmasse som ivaretar kravene til
universell utforming. Bygningsmassen skal/bør omfatte varierte leilighets- og botilbud.
Kommunestyret bør ha eget tema om omsorgstrappen til tema/behandling en gang i løpet av
valgperioden.
Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 10.06.2015
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 10.06.2015
Flatanger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge det
er mulig. Den hjemmebaserte omsorgen skal prioriteres, og det skal satses på ulike
forebyggende tiltak overfor innbyggerne.

Flatanger kommune har som mål å ha en omsorgstrapp som ivaretar behovet for ett helhetlig
pasient-/brukerforløp. Innenfor denne aksen har kommunen en rekke tjenestetilbud for å kunne
møte innbyggernes behov for fremtidige pleie- og omsorgstjenester.
Flatanger pleie- og omsorgstun (sykeheimen) sin rolle i fremtiden vil være å gi behandling, pleie
og omsorg til de med størst pleie- og omsorgsbehov.
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste skal ha en bygningsmasse samt uteområder som ivaretar
kravene til universell utforming. Bygningsmassen skal/bør omfatte varierte leilighets- og
botilbud.
Kommunestyret bør ha eget tema om omsorgstrappen til tema/behandling en gang i løpet av
valgperioden.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
Rådmannen endret sin innstilling til:
Flatanger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge det
er mulig. Den hjemmebaserte omsorgen skal prioriteres, og det skal satses på ulike
forebyggende tiltak overfor innbyggerne.
Flatanger kommune har som mål å ha en omsorgstrapp som ivaretar behovet for ett helhetlig
pasient-/brukerforløp. Innenfor denne aksen har kommunen en rekke tjenestetilbud for å kunne
møte innbyggernes behov for fremtidige pleie- og omsorgstjenester.
Flatanger pleie- og omsorgstun (sykeheimen) sin rolle i fremtiden vil være å gi behandling, pleie
og omsorg til de med størst pleie- og omsorgsbehov.
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste skal ha en bygningsmasse samt uteområder som ivaretar
kravene til universell utforming. Bygningsmassen skal/bør omfatte varierte leilighets- og
botilbud.
Kommunestyret bør ha eget tema om omsorgstrappen til tema/behandling en gang i løpet av
valgperioden.
Endret innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
Flatanger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge det
er mulig. Den hjemmebaserte omsorgen skal prioriteres, og det skal satses på ulike
forebyggende tiltak overfor innbyggerne.
Flatanger kommune har som mål å ha en omsorgstrapp som ivaretar behovet for ett helhetlig
pasient-/brukerforløp. Innenfor denne aksen har kommunen en rekke tjenestetilbud for å kunne
møte innbyggernes behov for fremtidige pleie- og omsorgstjenester.
Flatanger pleie- og omsorgstun (sykeheimen) sin rolle i fremtiden vil være å gi behandling, pleie
og omsorg til de med størst pleie- og omsorgsbehov.
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste skal ha en bygningsmasse samt uteområder som ivaretar
kravene til universell utforming. Bygningsmassen skal/bør omfatte varierte leilighets- og
botilbud.

Kommunestyret bør ha eget tema om omsorgstrappen til tema/behandling en gang i løpet av
valgperioden.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-OO’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Flatanger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge det
er mulig. Den hjemmebaserte omsorgen skal prioriteres, og det skal satses på ulike
forebyggende tiltak overfor innbyggerne.
Flatanger kommune har som mål å ha en omsorgstrapp som ivaretar behovet for ett helhetlig
pasient-/brukerforløp. Innenfor denne aksen har kommunen en rekke tjenestetilbud for å kunne
møte innbyggernes behov for fremtidige pleie- og omsorgstjenester.
Flatanger pleie- og omsorgstun (sykeheimen) sin rolle i fremtiden vil være å gi behandling, pleie
og omsorg til de med størst pleie- og omsorgsbehov.
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste skal ha en bygningsmasse samt uteområder som ivaretar
kravene til universell utforming. Bygningsmassen skal/bør omfatte varierte leilighets- og
botilbud.
Kommunestyret bør ha eget tema om omsorgstrappen til tema/behandling en gang i løpet av
valgperioden.

PS 30/15 Veileder og tjenestebeskrivelser med tildelingskriterier for
tildeling av helse- og omsorgstjenester i Flatanger kommune
Rådmannens innstilling
1) Tidligere serviceerklæringer vedtatt i Flatanger kommunestyre i sak 45/06 den
21.9.2006 oppheves.
2) Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn vedtatt i sak 21/09 den 6.5.2009 oppheves.
3) Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier for tildeling av helse- og
omsorgstjenester i Flatanger kommune vedtas.
4) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige administrative justeringer i
tjenestebeskrivelsene.
5) Ved utarbeidelse av ytterligere tjenestebeskrivelser legges disse frem for politisk
behandling i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
6) Kommunestyret skal ha Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier som tema
og til rullering/revidering en gang i valgperioden
Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 10.06.2015
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 10.06.2015
7) Tidligere serviceerklæringer vedtatt i Flatanger kommunestyre i sak 45/06 den
21.9.2006 oppheves.
8) Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn vedtatt i sak 21/09 den 6.5.2009 oppheves.
9) Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier for tildeling av helse- og
omsorgstjenester i Flatanger kommune vedtas.
10) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige administrative justeringer i
tjenestebeskrivelsene.
11) Ved utarbeidelse av ytterligere tjenestebeskrivelser legges disse frem for politisk
behandling i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
12) Kommunestyret skal ha Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier som tema
og til rullering/revidering en gang i valgperioden

Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 09.06.2015
AMU tiltrer innstilling i sak 25/15 vedtatt i HU-OO 8/6-2015
Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 09.06.2015
13) Tidligere serviceerklæringer vedtatt i Flatanger kommunestyre i sak 45/06 den
21.9.2006 oppheves.
14) Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn vedtatt i sak 21/09 den 6.5.2009 oppheves.
15) Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier for tildeling av helse- og
omsorgstjenester i Flatanger kommune vedtas.
16) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige administrative justeringer i
tjenestebeskrivelsene.
17) Ved utarbeidelse av ytterligere tjenestebeskrivelser legges disse frem for politisk
behandling i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
18) Kommunestyret skal ha Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier som tema
og til rullering/revidering en gang i valgperioden

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
19) Tidligere serviceerklæringer vedtatt i Flatanger kommunestyre i sak 45/06 den
21.9.2006 oppheves.
20) Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn vedtatt i sak 21/09 den 6.5.2009 oppheves.
21) Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier for tildeling av helse- og
omsorgstjenester i Flatanger kommune vedtas.
22) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige administrative justeringer i
tjenestebeskrivelsene.

23) Ved utarbeidelse av ytterligere tjenestebeskrivelser legges disse frem for politisk
behandling i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
24) Kommunestyret skal ha Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier som tema
og til rullering/revidering en gang i valgperioden

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-OO’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
25) Tidligere serviceerklæringer vedtatt i Flatanger kommunestyre i sak 45/06 den
21.9.2006 oppheves.
26) Retningslinjer for tildeling av omsorgslønn vedtatt i sak 21/09 den 6.5.2009 oppheves.
27) Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier for tildeling av helse- og
omsorgstjenester i Flatanger kommune vedtas.
28) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige administrative justeringer i
tjenestebeskrivelsene.
29) Ved utarbeidelse av ytterligere tjenestebeskrivelser legges disse frem for politisk
behandling i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
30) Kommunestyret skal ha Veileder og tjenestebeskrivelser m/tildelingskriterier som tema
og til rullering/revidering en gang i valgperioden

PS 31/15 Mandat vedr. om- og utbygging ved Flatanger pleie- og
omsorgstun med tilhørende uteområder.
Rådmannens innstilling
Plan og byggekomiteen gis følgende mandat:
1) Det utarbeides skisse for forprosjekt for omgjøring/påbygging av Flatanger pleie- og
omsorgstun samt tilhørende utearealer med følgende føringer:
Bygningsmassen skal dimensjoneres for til sammen 20 institusjonsplasser. Omsorgsplassene
skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.
- Reetablering av skjermet enhet for demente med tilsammen 7 plasser, tilstrekkelig
fellesareal og tilhørende uteområde – sansehage.
- Enhet for rehabilitering, korttidsopphold, utskrivningsklare og avlastning organiseres
slik at disse 5 sengene ikke blir som en del av skjermet enhet og langtidsplasser.
- Egen enhet for langtidsplasser er organisert samlet med til sammen 8 plasser.
- Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av prosjektet.
- Innspill knyttet rom (behov for arbeidsrom, kontorer, lagerrom) som beskrevet i
saksutredning skal tas inn, dette gjelder også innspill knyttet til utearealene forøvrig.
- Nybygging av inntil 3 omsorgsleiligheter – små boenheter som er tilknyttet Flatanger
pleie- og omsorgstun

o Vurdere nybygging til erstatning for dagens boenhet i Kvitveistunet med
fellesareal med inntil 5 enheter.
o I tillegg 3 nye omsorgsleiligheter utover dagen antall.
2) Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig sekretær/prosjektleder til PBK, og i
tillegg å peke ut administrative prosjektorienterte medlemmer. Dette innenfor en ramme på
kr 500 000,-inkl mva. i tråd med vedtatt budsjett for 2015.
3) En slik ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun vil ikke være bærekraftig uten
tilskudd fra Husbanken(HB). Netto kommunale egenandel i henhold til vedtatt økonomiplan
ligger på 37’mill inkludert moms(30’mill ex moms). Total ramme med moms og tilskudd fra
Husbanken er anslått til ca. 45’ mill.
4) Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyret innen 1.5.2016.
Kommunestyret skal informeres om framdrift i prosjektet i kommunestyrets desember og
februar møte. Om plan og byggekomiteen ser at prosjektet ikke kan realiseres innenfor gitte
forutsetninger, fremmes saken umiddelbart for kommunestyret for ny behandling.
Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 09.06.2015
Ingen andre forslag, innstilling fra HU-OO den 8.6-2015 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 09.06.2015
Plan og byggekomiteen gis følgende mandat:
5) Det utarbeides skisse for forprosjekt for omgjøring/påbygging event nybygg av Flatanger
pleie- og omsorgstun samt tilhørende utearealer med følgende føringer:
Bygningsmassen skal dimensjoneres for til sammen 20 institusjonsplasser. Omsorgsplassene
skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.
- Reetablering av skjermet enhet for demente med tilsammen 7 plasser, tilstrekkelig
fellesareal og tilhørende uteområde – sansehage.
- Enhet for rehabilitering, korttidsopphold, utskrivningsklare og avlastning organiseres
slik at disse 5 sengene ikke blir som en del av skjermet enhet og langtidsplasser.
- Egen enhet for langtidsplasser er organisert samlet med til sammen 8 plasser.
- Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av prosjektet.
- Innspill knyttet rom (behov for arbeidsrom, kontorer, lagerrom) som beskrevet i
saksutredning skal tas inn, dette gjelder også innspill knyttet til utearealene forøvrig.
- Nybygging av inntil 8 omsorgsleiligheter – små boenheter som er tilknyttet Flatanger
pleie- og omsorgstun
o Vurdere nybygging til erstatning for dagens boenhet i Kvitveistunet med
fellesareal med inntil 5 enheter.
o I tillegg 3 nye omsorgsleiligheter utover dagen antall.
6) Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig sekretær/prosjektleder til PBK, og i
tillegg å peke ut administrative prosjektorienterte medlemmer. Dette innenfor en ramme på
kr 500 000,-inkl mva. i tråd med vedtatt budsjett for 2015.
7) En slik ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun vil ikke være bærekraftig uten
tilskudd fra Husbanken(HB). Netto kommunale egenandel i henhold til vedtatt økonomiplan
ligger på 37’mill inkludert moms(30’mill ex moms). Total ramme med moms og tilskudd fra
Husbanken er anslått til ca. 45’ mill.
8) Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyret innen 1.5.2016.
Kommunestyret skal informeres om framdrift i prosjektet i kommunestyrets desember og
februar møte. Om plan og byggekomiteen ser at prosjektet ikke kan realiseres innenfor gitte
forutsetninger, fremmes saken umiddelbart for kommunestyret for ny behandling.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
Først tatt opp til avstemning om saken kunne tas opp til realitetsbehandling.
Enstemmig for at saken skulle behandles.
Endret innstilling fra rådmannen:
Plan og byggekomiteen gis følgende mandat:
9) Det utarbeides skisse for forprosjekt for omgjøring/påbygging event nybygg av Flatanger
pleie- og omsorgstun samt tilhørende utearealer med følgende føringer:
Bygningsmassen skal dimensjoneres for til sammen 20 institusjonsplasser. Omsorgsplassene
skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.
- Reetablering av skjermet enhet for demente med tilsammen 7 plasser, tilstrekkelig
fellesareal og tilhørende uteområde – sansehage.
- Enhet for rehabilitering, korttidsopphold, utskrivningsklare og avlastning organiseres
slik at disse 5 sengene ikke blir som en del av skjermet enhet og langtidsplasser.
- Egen enhet for langtidsplasser er organisert samlet med til sammen 8 plasser.
- Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av prosjektet.
- Innspill knyttet rom (behov for arbeidsrom, kontorer, lagerrom) som beskrevet i
saksutredning skal tas inn, dette gjelder også innspill knyttet til utearealene forøvrig.
- Nybygging av inntil 8 omsorgsleiligheter – små boenheter som er tilknyttet Flatanger
pleie- og omsorgstun
o Vurdere nybygging til erstatning for dagens boenhet i Kvitveistunet med
fellesareal med inntil 5 enheter.
o I tillegg 3 nye omsorgsleiligheter utover dagen antall.
10) Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig sekretær/prosjektleder til PBK, og i
tillegg å peke ut administrative prosjektorienterte medlemmer. Dette innenfor en ramme på
kr 500 000,-inkl mva. i tråd med vedtatt budsjett for 2015.
11) En slik ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun vil ikke være bærekraftig uten
tilskudd fra Husbanken(HB). Netto kommunale egenandel i henhold til vedtatt økonomiplan
ligger på 37’mill inkludert moms(30’mill ex moms). Total ramme med moms og tilskudd fra
Husbanken er anslått til ca. 45’ mill.
12) Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyret innen 1.5.2016.
Kommunestyret skal informeres om framdrift i prosjektet i kommunestyrets desember og
februar møte. Om plan og byggekomiteen ser at prosjektet ikke kan realiseres innenfor gitte
forutsetninger, fremmes saken umiddelbart for kommunestyret for ny behandling.
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2015
Plan og byggekomiteen gis følgende mandat:

13) Det utarbeides skisse for forprosjekt for omgjøring/påbygging event nybygg av Flatanger
pleie- og omsorgstun samt tilhørende utearealer med følgende føringer:
Bygningsmassen skal dimensjoneres for til sammen 20 institusjonsplasser. Omsorgsplassene
skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.
- Reetablering av skjermet enhet for demente med tilsammen 7 plasser, tilstrekkelig
fellesareal og tilhørende uteområde – sansehage.
- Enhet for rehabilitering, korttidsopphold, utskrivningsklare og avlastning organiseres
slik at disse 5 sengene ikke blir som en del av skjermet enhet og langtidsplasser.
- Egen enhet for langtidsplasser er organisert samlet med til sammen 8 plasser.
- Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av prosjektet.
- Innspill knyttet rom (behov for arbeidsrom, kontorer, lagerrom) som beskrevet i
saksutredning skal tas inn, dette gjelder også innspill knyttet til utearealene forøvrig.
- Nybygging av inntil 8 omsorgsleiligheter – små boenheter som er tilknyttet Flatanger
pleie- og omsorgstun
o Vurdere nybygging til erstatning for dagens boenhet i Kvitveistunet med
fellesareal med inntil 5 enheter.
o I tillegg 3 nye omsorgsleiligheter utover dagen antall.
14) Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig sekretær/prosjektleder til PBK, og i
tillegg å peke ut administrative prosjektorienterte medlemmer. Dette innenfor en ramme på
kr 500 000,-inkl mva. i tråd med vedtatt budsjett for 2015.
15) En slik ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun vil ikke være bærekraftig uten
tilskudd fra Husbanken(HB). Netto kommunale egenandel i henhold til vedtatt økonomiplan
ligger på 37’mill inkludert moms(30’mill ex moms). Total ramme med moms og tilskudd fra
Husbanken er anslått til ca. 45’ mill.
16) Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyret innen 1.5.2016.
Kommunestyret skal informeres om framdrift i prosjektet i kommunestyrets desember og
februar møte. Om plan og byggekomiteen ser at prosjektet ikke kan realiseres innenfor gitte
forutsetninger, fremmes saken umiddelbart for kommunestyret for ny behandling.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn HU-OO’s innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Plan og byggekomiteen gis følgende mandat:
17) Det utarbeides skisse for forprosjekt for omgjøring/påbygging event nybygg av Flatanger
pleie- og omsorgstun samt tilhørende utearealer med følgende føringer:
Bygningsmassen skal dimensjoneres for til sammen 20 institusjonsplasser. Omsorgsplassene
skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt.
- Reetablering av skjermet enhet for demente med tilsammen 7 plasser, tilstrekkelig
fellesareal og tilhørende uteområde – sansehage.
- Enhet for rehabilitering, korttidsopphold, utskrivningsklare og avlastning organiseres
slik at disse 5 sengene ikke blir som en del av skjermet enhet og langtidsplasser.
- Egen enhet for langtidsplasser er organisert samlet med til sammen 8 plasser.
- Velferdsteknologiske løsninger skal være en del av prosjektet.

-

Innspill knyttet rom (behov for arbeidsrom, kontorer, lagerrom) som beskrevet i
saksutredning skal tas inn, dette gjelder også innspill knyttet til utearealene forøvrig.
- Nybygging av inntil 8 omsorgsleiligheter – små boenheter som er tilknyttet Flatanger
pleie- og omsorgstun
o Vurdere nybygging til erstatning for dagens boenhet i Kvitveistunet med
fellesareal med inntil 5 enheter.
o I tillegg 3 nye omsorgsleiligheter utover dagen antall.
18) Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig sekretær/prosjektleder til PBK, og i
tillegg å peke ut administrative prosjektorienterte medlemmer. Dette innenfor en ramme på
kr 500 000,-inkl mva. i tråd med vedtatt budsjett for 2015.
19) En slik ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun vil ikke være bærekraftig uten
tilskudd fra Husbanken(HB). Netto kommunale egenandel i henhold til vedtatt økonomiplan
ligger på 37’mill inkludert moms(30’mill ex moms). Total ramme med moms og tilskudd fra
Husbanken er anslått til ca. 45’ mill.
20) Skisseprosjekt med kostnadsramme skal fremlegges til kommunestyret innen 1.5.2016.
Kommunestyret skal informeres om framdrift i prosjektet i kommunestyrets desember og
februar møte. Om plan og byggekomiteen ser at prosjektet ikke kan realiseres innenfor gitte
forutsetninger, fremmes saken umiddelbart for kommunestyret for ny behandling.

PS 32/15 Skatteoppkreverfunksjonen 2014. Årsrapport og
Skatteetatens kontollrapport.
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
i Flatanger kommune til orientering

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn kontrollutvalgets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
3. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2014 Flatanger kommune til orientering.
4. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
i Flatanger kommune til orientering

PS 33/15 Bosetting av flyktninger, fornyet vurdering
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune vil arbeide aktivt for å kunne rigge et tilbud for bosetting av flyktninger fra
og med 2016 med anslagsvis 10 flyktninger pr. år i en trårsperiode. Med bakgrunn i dette får

administrasjonen i oppgave fram til oktober 2015 å kvalitetssikre og legge en detaljert og
forpliktende plan for hvordan boligspørsmålet kan løses, samt en plan for hvordan en skal rigge
viktige øvrige tjenester. Skal boligspørsmålet løses på kort sikt er det en forutsetning av at
bosetting av flyktninger prioriteres foran andre ordinære boligsøkere som ønsker bosetting i
kommunale boliger.
Ut fra dette fremmes en ny sak i oktober 2015 som endelig konkluderer i saken.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.05.2015
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.05.2015
Flatanger kommune vil arbeide aktivt for å kunne rigge et tilbud for bosetting av flyktninger fra
og med 2016 med anslagsvis 10 flyktninger pr. år i en trårsperiode. Med bakgrunn i dette får
administrasjonen i oppgave fram til oktober 2015 å kvalitetssikre og legge en detaljert og
forpliktende plan for hvordan boligspørsmålet kan løses, samt en plan for hvordan en skal rigge
viktige øvrige tjenester. Skal boligspørsmålet løses på kort sikt er det en forutsetning av at
bosetting av flyktninger prioriteres foran andre ordinære boligsøkere som ønsker bosetting i
kommunale boliger.
Ut fra dette fremmes en ny sak i oktober 2015 som endelig konkluderer i saken.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Varaordfører Knut Staven fremmet følgende forslag til vedtak:
Flatanger kommune vil arbeide aktivt for å kunne rigge et tilbud for bosetting av flyktninger fra
og med 2016 med anslagsvis 10 flyktninger pr. år i en treårsperiode. Med bakgrunn i dette får
administrasjonen i oppgave fram til oktober 2015 å kvalitetssikre og legge en detaljert og
forpliktende plan for hvordan boligspørsmålet kan løses, samt en plan for hvordan en skal rigge
viktige øvrige tjenester
Ut fra dette fremmes en ny sak i oktober 2015 som endelig konkluderer i saken.
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslag til vedtak fremmet av
varaordfører Knut Staven, ble forslag fra varaordføreren enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Flatanger kommune vil arbeide aktivt for å kunne rigge et tilbud for bosetting av flyktninger fra
og med 2016 med anslagsvis 10 flyktninger pr. år i en treårsperiode. Med bakgrunn i dette får
administrasjonen i oppgave fram til oktober 2015 å kvalitetssikre og legge en detaljert og
forpliktende plan for hvordan boligspørsmålet kan løses, samt en plan for hvordan en skal rigge
viktige øvrige tjenester
Ut fra dette fremmes en ny sak i oktober 2015 som endelig konkluderer i saken.

PS 34/15 Høring; Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2015 2026, Osen kommune
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune har ingen merknader til følgende planer som Osen kommune har lagt ut på
høring/offentlig ettersyn jf. Pbl § 11-14:
-

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026

Behandling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Ingen andre forslag ble fremmet.
Innstilling fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Flatanger kommune har ingen merknader til følgende planer som Osen kommune har lagt ut på
høring/offentlig ettersyn jf. Pbl § 11-14:
-

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Flatanger kommune har ingen merknader til følgende planer som Osen kommune har lagt ut på
høring/offentlig ettersyn jf. Pbl § 11-14:
-

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026

PS 35/15 Forslag til endring av Flatanger Ungdomsråd sine
vedtekter
Rådmannens innstilling
Vedtekter for Flatanger Ungdomsråd endres som foreslått i saksframlegget.

Behandling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Saken ble utdelt i møtet. Først tok ordfører opp til votering om saken kunne underlegges
realitetsbehandling i møte, noe som ble enstemmig vedtatt.
Ingen andre forslag ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Vedtekter for Flatanger Ungdomsråd endres som foreslått i saksframlegget.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Vedtekter for Flatanger Ungdomsråd endres som foreslått i saksframlegget.

PS 36/15 Kommunereformen - Status - Justering av
utredningsalternativ - Justering av prosessplan
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar statusbeskrivelse slik den er beskrevet i saksframstillingen til etterretning,
og legger denne til grunn som det sittende kommunestyre sin overlevering av status på
prosjektarbeidet til nytt valgt kommunestyre. Dette inkluderer også tilhørende utredninger og
grunnlagsdokument tilhørende saken som det er henvist til i saksframstillingen.
Kommunestyret endrer tidligere valgte prioriterte utredningsalternativ til følgende:
-

-

Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og Seter i
sør.
Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter («Midtre-Namdal
alternativet inkl. evt. Osen kommune»). Dette under forutsetning av at minimum også
Namdalseid deltar i samme utredning. Med utreding menes her at en også søker å
fremforhandle en intensjonsavtale mellom kommunene i en evt. felles framtidig ny kommune.
Skulle det i løpet av prosessen i valgte utredningsalternativ fremkomme kunnskap, eller at det
kommer nye avgjørende føringer fra staten inn i kommunereformarbeidet, som gjør at valgte
utredningsalternativ etter utredningsutvalgets syn bør revurderes, fremmes ny sak om dette til
politisk behandling.

Kommunestyret vedtar følgende hovedramme for videre prosessplan, der utredningsutvalget får
myndighet til å legge detaljer underveis:












Som utgangspunkt avholdes det møter i utredningsutvalget på samme dager som
formannskapsmøter, og avholdes da i forkant av formannskapsmøtene. (Ytterligere behov for
møter, avtales fortløpende.)
I første kommunestyremøte etter valget legges det fram en orienteringssak og statusrapport på
kommunereformprosessen. (Ansvar: Utredningsutvalget)
Ordfører og rådmann legger jevnlig ut informasjon i «Hør Her» og på kommunens
hjemmeside/facebook-side om kommunereformarbeidet.
Kommunereformarbeidet skal være tema i ungdomsrådsmøter. Ansvar: Ordfører
Det bør gjennomføres et eget involveringsprosjekt i ungdomsskolen høsten 2015. (Ungt
entreprenørskap) Ungdomsrådet bør involveres.
Sommer 2015 til 1. februar 2016; Utredningsarbeid av de valgte alternativ. I utredningsalternativ
som omhandler kommunesammenslåing, må også forslag til intensjonsavtale fremforhandles.
Hovedansvar: Utredningsutvalget.
Februar 2016. Kommunestyrebehandling knyttet til framlagte utredninger/intensjonsavtaler, samt
om en skal gjennomføre innbyggerundersøkelse eller rådgivende folkeavstemming.
Februar/april 2016. Arbeid/vurderinger/involvering i forbindelse med evt. grensejusteringer.
Ansvar: Utredningsutvalget
Februar – april 2016 Aktiv informasjonsspredning og involvering av ansatte (Ansvar: rådmann i
samarbeid med valgte ansattrepresentanter) og innbyggere (Ansvar: Utredningsutvalget).
Mai 2016: Innbyggerundersøkelse/Rådgivende folkeavstemming.
Juni 2016: Kommunestyrets vedtak.

Behandling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Rådmannen endret ordlyden i to setninger i sin innstilling på følgende måte:
 Første setning i andre avsnitt endres til:
Kommunestyret endrer tidligere valgte utredningsalternativ til følgende:
 Andre kulepunkt, tredje avsnitt endres til:
I det andre kommunestyremøte etter valget legges det fram en orienteringssak og statusrapport
på kommunereformprosessen. (Ansvar: Utredningsutvalget).
Ingen andre forslag ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 09.06.2015
Kommunestyret tar statusbeskrivelse slik den er beskrevet i saksframstillingen til etterretning,
og legger denne til grunn som det sittende kommunestyre sin overlevering av status på
prosjektarbeidet til nytt valgt kommunestyre. Dette inkluderer også tilhørende utredninger og
grunnlagsdokument tilhørende saken som det er henvist til i saksframstillingen.
Kommunestyret endrer tidligere valgte utredningsalternativ til følgende:

-

-

Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og
Seter i sør.
Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter («MidtreNamdal alternativet inkl. evt. Osen kommune»). Dette under forutsetning av at minimum
også Namdalseid deltar i samme utredning. Med utreding menes her at en også søker å
fremforhandle en intensjonsavtale mellom kommunene i en evt. felles framtidig ny
kommune.
Skulle det i løpet av prosessen i valgte utredningsalternativ fremkomme kunnskap, eller
at det kommer nye avgjørende føringer fra staten inn i kommunereformarbeidet, som
gjør at valgte utredningsalternativ etter utredningsutvalgets syn bør revurderes, fremmes
ny sak om dette til politisk behandling.

Kommunestyret vedtar følgende hovedramme for videre prosessplan, der utredningsutvalget får
myndighet til å legge detaljer underveis:












Som utgangspunkt avholdes det møter i utredningsutvalget på samme dager som
formannskapsmøter, og avholdes da i forkant av formannskapsmøtene. (Ytterligere behov
for møter, avtales fortløpende.)
I det andre kommunestyremøte etter valget legges det fram en orienteringssak og
statusrapport på kommunereformprosessen. (Ansvar: Utredningsutvalget)
Ordfører og rådmann legger jevnlig ut informasjon i «Hør Her» og på kommunens
hjemmeside/facebook-side om kommunereformarbeidet.
Kommunereformarbeidet skal være tema i ungdomsrådsmøter. Ansvar: Ordfører
Det bør gjennomføres et eget involveringsprosjekt i ungdomsskolen høsten 2015. (Ungt
entreprenørskap) Ungdomsrådet bør involveres.
Sommer 2015 til 1. februar 2016; Utredningsarbeid av de valgte alternativ. I
utredningsalternativ som omhandler kommunesammenslåing, må også forslag til
intensjonsavtale fremforhandles. Hovedansvar: Utredningsutvalget.
Februar 2016. Kommunestyrebehandling knyttet til framlagte utredninger/intensjonsavtaler,
samt om en skal gjennomføre innbyggerundersøkelse eller rådgivende folkeavstemming.
Februar/april 2016. Arbeid/vurderinger/involvering i forbindelse med evt. grensejusteringer.
Ansvar: Utredningsutvalget
Februar – april 2016 Aktiv informasjonsspredning og involvering av ansatte (Ansvar:
rådmann i samarbeid med valgte ansattrepresentanter) og innbyggere (Ansvar:
Utredningsutvalget).
Mai 2016: Innbyggerundersøkelse/Rådgivende folkeavstemming.
Juni 2016: Kommunestyrets vedtak.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 18.06.2015
Kommunestyret tar statusbeskrivelse slik den er beskrevet i saksframstillingen til etterretning,
og legger denne til grunn som det sittende kommunestyre sin overlevering av status på

prosjektarbeidet til nytt valgt kommunestyre. Dette inkluderer også tilhørende utredninger og
grunnlagsdokument tilhørende saken som det er henvist til i saksframstillingen.
Kommunestyret endrer tidligere valgte utredningsalternativ til følgende:
-

-

Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og
Seter i sør.
Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter («MidtreNamdal alternativet inkl. evt. Osen kommune»). Dette under forutsetning av at minimum
også Namdalseid deltar i samme utredning. Med utreding menes her at en også søker å
fremforhandle en intensjonsavtale mellom kommunene i en evt. felles framtidig ny
kommune.
Skulle det i løpet av prosessen i valgte utredningsalternativ fremkomme kunnskap, eller
at det kommer nye avgjørende føringer fra staten inn i kommunereformarbeidet, som
gjør at valgte utredningsalternativ etter utredningsutvalgets syn bør revurderes, fremmes
ny sak om dette til politisk behandling.

Kommunestyret vedtar følgende hovedramme for videre prosessplan, der utredningsutvalget får
myndighet til å legge detaljer underveis:












Som utgangspunkt avholdes det møter i utredningsutvalget på samme dager som
formannskapsmøter, og avholdes da i forkant av formannskapsmøtene. (Ytterligere behov
for møter, avtales fortløpende.)
I det andre kommunestyremøte etter valget legges det fram en orienteringssak og
statusrapport på kommunereformprosessen. (Ansvar: Utredningsutvalget)
Ordfører og rådmann legger jevnlig ut informasjon i «Hør Her» og på kommunens
hjemmeside/facebook-side om kommunereformarbeidet.
Kommunereformarbeidet skal være tema i ungdomsrådsmøter. Ansvar: Ordfører
Det bør gjennomføres et eget involveringsprosjekt i ungdomsskolen høsten 2015. (Ungt
entreprenørskap) Ungdomsrådet bør involveres.
Sommer 2015 til 1. februar 2016; Utredningsarbeid av de valgte alternativ. I
utredningsalternativ som omhandler kommunesammenslåing, må også forslag til
intensjonsavtale fremforhandles. Hovedansvar: Utredningsutvalget.
Februar 2016. Kommunestyrebehandling knyttet til framlagte utredninger/intensjonsavtaler,
samt om en skal gjennomføre innbyggerundersøkelse eller rådgivende folkeavstemming.
Februar/april 2016. Arbeid/vurderinger/involvering i forbindelse med evt. grensejusteringer.
Ansvar: Utredningsutvalget
Februar – april 2016 Aktiv informasjonsspredning og involvering av ansatte (Ansvar:
rådmann i samarbeid med valgte ansattrepresentanter) og innbyggere (Ansvar:
Utredningsutvalget).
Mai 2016: Innbyggerundersøkelse/Rådgivende folkeavstemming.
Juni 2016: Kommunestyrets vedtak.

