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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling

Liv Ingeborg Brønstad Helse og omsorgssjef
Merknader


Før møtet ble satt ble det gitt en orientering til kommunestyret om virksomheten i MN-Vekst
AS v/ Kåre Aalberg, daglig leder Frode Hegle og styreleder Monica Grindberg.

-

Enstemmig valgt til å skrive under protokoll:
Geir Tore Olsen og Gry Hanssen

-

Merknader til sakliste:
 Rådmannen beklaget at ikke alle vedlegg til prospekt; «Flatanger pleie- og omsorgstun,
Utbyggingsaltenativ 2016» er sendt ut som vedlegg til sak 15/16. Fullstendig prospekt
ble ved møtestart utdelt til møterepresentantene, samt at det ble bli gitt en muntlig
orientering på de ulike utbyggingsalternativ av teknisk sjef i forkant av behandling av
saken.


-

Mandag den 18. april, etter utsendelse av sakliste, kom det inn en interpellasjon til
kommunestyret fra Flatanger FRP v/ Lars Haagensen. Denne ble utsendt til
møtedeltakerne samme dag. Ordfører foreslo at saken skulle underlegges behandling
som første politiske sak i møtet. Dette fikk enstemmig tilslutning.

Tillegg til oppsatte referatsaker orienterte ordfører om følgende:
 Havbruksfondet
 I neste kommunestyremøtet vil det bli lagt til rette for at møtet kunne streames i regi av
Flatangernytt. Dette ved at det etableres talerstol og nettilkobling til
kommunestyresalen.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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PS 15/16 Flatanger Pleie- og Omsorgstun - valg av
utbyggingsalternativ
Rådmannens innstilling





Kommunestyret finner å kunne godkjenne utbyggingsalternativ 1.1 i fremlagt
utbyggingsalternativer i PO-tunet av 5. april 2016. Dette innenfor en økonomisk ramme på 40
mill kr, som netto kostnad etter tilskudd og refusjon av moms.
Økningen av lånebehovet fra 30 mill kr til 40 mill kr innarbeides i revidert økonomiplan for
2017-2020.
Prosjektets omfang kan reduseres med inntil 2 institusjonsplasser og antall omsorgsleiligheter
økes med minimum 3 enheter.
Plan- og byggekomiteen gis mandat til å utarbeide tilbudsgrunnlag for å få engasjert
arkitekt/prosjektseringsgruppe (offentlig anskaffelse) for å frembringe endelig plan for
omgjøring/tilbygging av PO-tunet med utearealer.
Det skal gis fortløpende statusrapporter og forprosjekt med kostnadskalkyler må fremlegges
høsten 2016 i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Det vises for øvrig til mandat gitt i K-sak 31/15 av 18. juni 2015.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Sakspapirer med saksutredning og innstilling ble først utsendt til møtedeltakerne dagen før
møtet. Saken ble i møtet, i tillegg til sakspapirer, gjennomgått muntlig av administrasjonen.
Representanten Turid Kjendlie foreslo følgende:
Saken utsettes, og behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte umiddelbart før kommende
kommunestyremøte den 21. april
Dette ble tatt opp til votering. 1 stemme ble avgitt for utsettelsesforslaget og 4 stemmer mot
utsettelsesforslaget.
Saken ble deretter tatt opp til realitetsbehandling.
Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 4 stemmer for, og 1 stemme imot.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016





Kommunestyret finner å kunne godkjenne utbyggingsalternativ 1.1 i fremlagt
utbyggingsalternativer i PO-tunet av 5. april 2016. Dette innenfor en økonomisk ramme på 40
mill kr, som netto kostnad etter tilskudd og refusjon av moms.
Økningen av lånebehovet fra 30 mill kr til 40 mill kr innarbeides i revidert økonomiplan for
2017-2020.
Prosjektets omfang kan reduseres med inntil 2 institusjonsplasser og antall omsorgsleiligheter
økes med minimum 3 enheter.
Plan- og byggekomiteen gis mandat til å utarbeide tilbudsgrunnlag for å få engasjert
arkitekt/prosjektseringsgruppe (offentlig anskaffelse) for å frembringe endelig plan for
omgjøring/tilbygging av PO-tunet med utearealer.
Det skal gis fortløpende statusrapporter og forprosjekt med kostnadskalkyler må fremlegges
høsten 2016 i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Det vises for øvrig til mandat gitt i K-sak 31/15 av 18. juni 2015.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
På vegne av Flatanger SV fremmet repr. Otto Sandnes følgende forslag til vedtak:





Kommunestyret finner å kunne godkjenne utbygging innenfor en økonomisk ramme på
40 mill kr., som netto kostnad etter tilskudd og refusjon av moms. Økningen av
lånebehovet fra 30 mill kr til 40 mill kr innarbeides i revidert økonomiplan for 2017 –
2020.
Byggekomiteen jobber videre med utbyggingsalternativene 1.1 og 1.2. Det tas sterkere
hensyn til innspill fra helse- og omsorgssektoren.
Prosjektets omfang kan reduseres med inntil 2 institusjonsplasser og antall
omsorgsleiligheter økes med minimum 3 enheter.

Det vises for øvrig til plan- og byggekomiteens mandat gitt i K-sak 31/15 av 18.juni 2015.
Ingen andre forslag ble fremmet.
Ved alternativ votering fikk forslag fra Flatanger SV 2 stemmer og formannskapets innstilling
13 stemmer. Formannskapets innstilling ble dermed vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016





Kommunestyret finner å kunne godkjenne utbyggingsalternativ 1.1 i fremlagt
utbyggingsalternativer i PO-tunet av 5. april 2016. Dette innenfor en økonomisk ramme på 40
mill kr, som netto kostnad etter tilskudd og refusjon av moms.
Økningen av lånebehovet fra 30 mill kr til 40 mill kr innarbeides i revidert økonomiplan for
2017-2020.
Prosjektets omfang kan reduseres med inntil 2 institusjonsplasser og antall omsorgsleiligheter
økes med minimum 3 enheter.
Plan- og byggekomiteen gis mandat til å utarbeide tilbudsgrunnlag for å få engasjert
arkitekt/prosjektseringsgruppe (offentlig anskaffelse) for å frembringe endelig plan for
omgjøring/tilbygging av PO-tunet med utearealer.
Det skal gis fortløpende statusrapporter og forprosjekt med kostnadskalkyler må fremlegges
høsten 2016 i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Det vises for øvrig til mandat gitt i K-sak 31/15 av 18. juni 2015.

PS 16/16 Kommunereformen; Intensjonsavtale for utvikling av en
ny kommune bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger,
Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla av 18.3.2016.
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune godkjenner framlagte intensjonsavtale for utvikling av en ny kommune
bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og
Overhalla av 18.3.2016, og vurderer dette som et godt utgangspunkt i det videre arbeid for å
bygge en ny kommune, samt at planlagt ny kommune kan bli et godt alternativ til at Flatanger
kommune består.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Representanten Turid Kjendlie foreslo følgende innstilling til kommunestyret:
Flatanger kommune godkjenner fremlagte intensjonsavtale for utvikling av en ny kommune
bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og
Overhalla av 18.3.2016 som ett av to alternativ som legges fram i folkeavstemning i Flatanger
den 23. mai. Det andre alternativet er å bestå som en egen kommune.
Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet.
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag fra repr. Turid Kjendlie, ble
forslag til innstilling fra repr. Turid Kjendlie enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Flatanger kommune godkjenner fremlagte intensjonsavtale for utvikling av en ny kommune
bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og
Overhalla av 18.3.2016 som ett av to alternativ som legges fram i folkeavstemning i Flatanger
den 23. mai. Det andre alternativet er å bestå som en egen kommune.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Flatanger kommune godkjenner fremlagte intensjonsavtale for utvikling av en ny kommune
bestående av dagens kommuner Høylandet, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og
Overhalla av 18.3.2016 som ett av to alternativ som legges fram i folkeavstemning i Flatanger
den 23. mai. Det andre alternativet er å bestå som en egen kommune.

PS 17/16 Alf Kristian og Mona Ferstad - Søknad om konsesjon på
gnr 10 bnr 5 - Slåtterøya i Flatanger.
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune innvilger Alf Kristian og Mona Ferstad konsesjon for erverv av
eiendommen gnr 10 bnr 5 Slåtterøya i Flatanger med formål å benytte eiendommen til
fritidsformål. Vedtaket begrunnes med at eiendommen har svært liten jordbruksmessig
betydning.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 1 og § 9 i konsesjonsloven.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 25.02.2016
Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk - 25.02.2016
Flatanger kommune innvilger Alf Kristian og Mona Ferstad konsesjon for erverv av
eiendommen gnr 10 bnr 5 Slåtterøya i Flatanger med formål å benytte eiendommen til
fritidsformål. Vedtaket begrunnes med at eiendommen har svært liten jordbruksmessig
betydning.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 1 og § 9 i konsesjonsloven.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag enn innstilling fra HU-NMT ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Flatanger kommune innvilger Alf Kristian og Mona Ferstad konsesjon for erverv av
eiendommen gnr 10 bnr 5 Slåtterøya i Flatanger med formål å benytte eiendommen til
fritidsformål. Vedtaket begrunnes med at eiendommen har svært liten jordbruksmessig
betydning.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 1 og § 9 i konsesjonsloven.

PS 18/16 Budsjettendring 2016 - mottak av flyktninger
Rådmannens innstilling
Det foretas følgende budsjettendring innenfor nytt fagansvar 11, ansvar 1119 Bosetting av
flyktninger, driftsbudsjett 2016:

Utgifter: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Sum utgifter

Beløp
Kommentar
2 915 Av dette avsettes 1 426 på bundet driftsfond

Finansiering: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Sum inntekter

Beløp
Kommentar
2 915 Ulike typer statstilskudd (Se sak 67/15)

Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjettet.
Behandling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Med bakgrunn i at detaljbudsjettet også må inneholde kostnad til livsopphold for bosatte
flyktninger for inntil 2 måneder i 2016, som utgjør ca kr. 320.000,-, endret rådmannen sin
innstilling til:
Det foretas følgende budsjettendring innenfor nytt fagansvar 11, ansvar 1119 Bosetting av
flyktninger, driftsbudsjett 2016:
Utgifter: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum utgifter
2 915 Av dette avsettes 1 106 på bundet driftsfond
Finansiering: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum inntekter
2 915 Ulike typer statstilskudd (Se sak 67/15)
Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjettet.
Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Det foretas følgende budsjettendring innenfor nytt fagansvar 11, ansvar 1119 Bosetting av
flyktninger, driftsbudsjett 2016:

Utgifter: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum utgifter
2 915 Av dette avsettes 1 106 på bundet driftsfond
Finansiering: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum inntekter
2 915 Ulike typer statstilskudd (Se sak 67/15)
Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjettet.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Det foretas følgende budsjettendring innenfor nytt fagansvar 11, ansvar 1119 Bosetting av
flyktninger, driftsbudsjett 2016:
Utgifter: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum utgifter
2 915 Av dette avsettes 1 106 på bundet driftsfond
Finansiering: (Beløp i hele 1000 kr)
Tekst
Beløp
Kommentar
Sum inntekter
2 915 Ulike typer statstilskudd (Se sak 67/15)
Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjettet.

PS 19/16 Skattoppkreverfunksjonen 2015
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For øvrig tas
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Flatanger kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
i Flatanger kommune til orientering.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Ingen andre forslag enn kontrollutvalgets innstilling ble fremmet.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
3. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For øvrig tas
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Flatanger kommune til orientering.
4. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
i Flatanger kommune til orientering.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag enn kontrollutvalgets innstilling ble fremmet.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
5. Kommunestyret merker seg nedgangen i avholdte arbeidsgiverkontroller. For øvrig tas
Skatteoppkreverens årsrapport 2015 Flatanger kommune til orientering.
6. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
i Flatanger kommune til orientering.

PS 20/16 Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2016
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden
2016 – 2019.
2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike forvaltningsrevisjonsprosjekter:
- Elevenes psykososiale miljø som 1.prioritet
Uprioritert rekkefølge for øvrig:
- Pleie og omsorg
- Kapasitet og kompetanse økonomiforvaltning
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Leder i kontrollutvalget, Ronald Geving, orienterte om saken.
Ingen andre forslag enn kontrollutvalgets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
4. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden
2016 – 2019.
5. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike forvaltningsrevisjonsprosjekter:
- Elevenes psykososiale miljø som 1.prioritet
Uprioritert rekkefølge for øvrig:

- Pleie og omsorg
- Kapasitet og kompetanse økonomiforvaltning
6. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden

PS 21/16 Opptak av startlån fra Husbanken for videreformidling,
2016
Rådmannens innstilling
Flatanger kommune tar opp kr. 1.000.000,- i startlån til videre utlån i henhold til tilsagn fra
Husbanken av 18.3.2016, ref. 2016/2691-2 610/14637110.
Kommunestyret gir rådmann/ordfører i fullmakt å effektuere låneopptaket.

Behandling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 12.04.2016
Flatanger kommune tar opp kr. 1.000.000,- i startlån til videre utlån i henhold til tilsagn fra
Husbanken av 18.3.2016, ref. 2016/2691-2 610/14637110.
Kommunestyret gir rådmann/ordfører i fullmakt å effektuere låneopptaket.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag enn formannskapets innstilling ble fremmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Flatanger kommune tar opp kr. 1.000.000,- i startlån til videre utlån i henhold til tilsagn fra
Husbanken av 18.3.2016, ref. 2016/2691-2 610/14637110.
Kommunestyret gir rådmann/ordfører i fullmakt å effektuere låneopptaket.

PS 22/16 Justering av møteplan, kommunestyrets møte i juni 2016.
Rådmannens innstilling
Kommunestyrets junimøte 2016 flyttes fra opprinnelig planlagt møtedato den 30.juni frem til
torsdag den 16. juni kl. 16.00.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Kommunestyrets junimøte 2016 flyttes fra opprinnelig planlagt møtedato den 30.juni frem til
torsdag den 16. juni kl. 16.00.

PS 23/16 Interpellasjon til kommunestyret 21.04.2016 fra Flatanger
FRP
Rådmannens innstilling

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Teknisk sjef gikk igjennom status og framdrift på realisering av kommunens budsjettmessige
vedtatte boligprosjekt.
Repr. Reidar Lindseth fremmet følgende forslag til vedtak:
Ordfører melder tilbake til neste møte i kommunestyret om status og framdrift i kommunens
boligprosjekt.
Ingen andre forslag til vedtak ble fremmet.
Forslag fra repr. Reidar Lindseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 21.04.2016
Ordfører melder tilbake til neste møte i kommunestyret om status og framdrift i kommunens
boligprosjekt.

