
 

 VÆR AKTIV, BRUK 

AKTIVITETSKALENDEREN ! 

 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

  FEBRUAR 2014  
UTGIVELSE 220  
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 www.flatanger.kommune.no 

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I  NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”  

MÅ  DET LEVERES INNEN  15. 02.2013 

DET VIL DA GJELDE FOR MARS 2013. 

SEND HELST FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST: 

 postmottak@flatanger.kommune.no 

Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med! 

 

 

 

 

KOMMUNALE MØTER 

 Oppvekst og omsorg:  3.februar kl. 16:00 

 

 Næring, miljø og teknisk: 6.februar kl.  

  

 Formannskap:   4.februar kl. 16:00  

  

 Kommunestyre:   13.februar kl. 16:00 

http://zuul.vgb.no/files/2009/02/jylst.jpg


INFO               INFO          INFO                INFO 

TANNPLEIER 

Har du behov for tannlege kan 

du ringe tannklinikken i namsos: 

74 27 24 44. 

POST: 7770 FLATANGER 

TELEFON: 74 22 11 00 

TELEFAX: 74 22 11 80 

E-POST ADR.  postmottak@flatanger.kommune.no 

VOLLAMYRA 

 

Det er åpent  følgende dager i februar. 

11. og 25. februar 

 Fra kl. 15.00—18.00   

Det er ikke lørdagsåpent. 

AKTIVITETER I FEBRUAR: 
2.Februar,  kl. 17.00:  Årsmøte i Flatanger skytterlag, skytterhuset. 

2.Februar,  kl. 18.00:  Møtested for tro og tvil, hos Kari Leknes. 

4.Februar,  kl. 16.00:  Formannskapsmøte. 

8.Februar,  kl. 15.00: UKM  Lauvsnes samfunnshus. 

13.februar, kl.16.00: Kommunestyremøte. 

20.Februar, kl. 11.00: Formiddagstreff, Nordgårdstua. 

23.Februar, kl.19.00: Kirketurne ”Klangen av livet” , Vik kirke. 

Kom og hør sangeren  

Aleksander Bobin- Schmidt (Sasha)  

på konsert i Vik kirke søndag 2. februar kl. 18.00 
 

Sasha har tidligere vært i Flatanger bl.a. sammen med Henning Sommero.  
Han har studert ved musikkcollege og 

konservatorium i St. Peterseburg og har  i flere år vært 
solist ved ulike kor og teater bl.a. "Chess" sammen 

med Kari Bremnes og solist ved "Partisan Requiem" 
og Cantata "Isberg" av Henning Sommerro. Sasha bor nå Norge.   

Inngang kr 150, -. Barn under 12 år gratis.  

Alle velkommen!  

         Arr: Flatanger menighetsråd 

Leilighet til salgs i  

Fjærasteinan Borettslag,  

Lauvsnes. 

Boareal ca. 70 kvm. Ligger i 1. 

etasje. 

Henv. til Geir Kristiansen tlf. 950 65502. 

TUSEN TAKK 
Flatanger pleie- og omsorgstun vil takke for pengegaver vi har fått i 2013.       

Pengene har blitt brukt til sosiale aktiviteter som sang , musikk og underholdning. 

Vi har også fornyet «hall’n» og spisestuen som beboerne, pårørende og ansatte er godt fornøyd med 
Vi vil også rette en stor takk til besøkende, lag og foreninger   som har vært her og skapt god trivsel for oss alle.  

Vi ønsker dere alle sammen et riktig godt nyttår, og ser gjerne at besøk og aktiviteter fortsetter i 2014. 

 

Hilsen fra beboere og betjening ved pleie- og omsorgstun  

LAUVSNES SKOLE 

 

 har behov for flere skøyter og skisko som de kan 

låne ut til elevene sine, så har du noen du ikke 

bruker lengre vil vi gjerne overta dem. 

 

Rektor  

Sveinung Aagård 

http://lindaslilleverden.no/2011/03/31/litt-om-alt/til-leie-0030/


 
Årets UKM er flyttet til 1.mars  

fordi byggearbeidene i barnehagen har tatt lenger tid enn forventet. 
 

Påmelding innen 14.februar  
på www.ukm.no  

 

Dato:1.mars 
Tid : kl. 15.00 

   Sted: Lauvsnes samfunnshus 
   Inngang: kr. 100,- for voksne f.o.m. 20 år   

Kom og se kreative barn og unge utfolde seg på    
scene og på kunstutstilling 

 
KULTURMIDLER 2014 

 
Søknadsskjemaene for årets kulturmidler kan fås i resepsjonen på Miljøbygget. 

Søknadsfristen er 15.april. 
 
BEHANDLING AV SØKNADENE: 
 

 Alle leverer sin søknad på servicekontoret, selv om søknaden senere skal   behandles lokalt av grendela-
get. 

 Grendelagene fordeler midlene i samråd med boområder/velforeninger/lag og foreninger i sine kretser.  

 Oppvekst- og kulturkontoret fordeler midlene til lag og foreninger som dekker hele kommunen. 
 
Det er i år kr 35 000,- til fordeling. I tillegg til disse midlene, er det mulig å søke om tilskudd til ekstraordinære kul-
turtiltak. Det gjelder lag og foreninger som har  
prosjekter som går utenom den vanlige driften. De ekstraordinære kulturmidlene kan det søkes om hele året. 
                                                                      
 
FORMÅL MED KULTURMIDLENE 
 
Kulturmidlene skal bidra til å stimulere/øke aktiviteten i de frivillige lag og  
organisasjoner. 
 
PRIORITERINGER 

 Tiltak som direkte vil styrke kulturlivet og kulturaktivitetene i boområdene/grendene/kommunen. 

 Tiltak av/for tenåringer 

 Fellestiltak for barn/unge og eldre      
 

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER 
 
Det finnes mange forskjellige private og offentlige tilskuddsordninger som kanskje kan hjelpe din forening med øko-
nomiske midler. 
 
Har dere et prosjekt på gang, men mangler penger? 
 
Ta kontakt med kultursjef Kari Imsgard på tlf.nr. 74 22 11 74, på e-post: kari.imsgard@flatanger.kommune.no eller 
kom innom kontoret, så skal vi  
prøve å finne alternative steder å søke midler. 
 

 



VEDTAK I FLATANGER KOMMUNESTYRE DEN 18.DESEMBER 2013 

- Plan- og bygningslovssaker    -økning med 6% 

- Oppmåling      - økning med 6% 

- Mindre avløpsanlegg     - økning med 3% 

- Landbruksaker      - økning med 3% 

- Tilsyn og feiing      - økning med 3% 

- Renovasjon boliger     - økning med 3,5% 

- Renovasjon fritidsboliger    - økning med 3,5% 

- Renovasjon slamtømming    - økning med 10% 

- Kommunal kloakk     - økning med 3% 

ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGER OG SFO 
Vedtektene for barnehagene endres slik at: 
 Solbakken barnehage kan holdes åpen fra kl. 07.00 dersom foresatte gir melding om det  to dager 
før. 
Vedtektene for SFO endres slik at: 
 - Åpningstiden ved SFO Utvorda oppvekstsenter til enhver tid følger åpningstiden i 
 Solbakken barnehage. 
 -Mulig åpning mellom kl. 06.30 og 06.45 ved SFO Lauvsnes tas ut. Det kan holdes åpent 
 fram til kl. 16.15 dersom foresatte gir melding om det to dager før. 
Endringen gjelder fra 01.01.2014 

MØTEPLAN KOMMUNESTYRE 2014 
Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2014: 
13. februar, 10.april, 19.juni, 18.september, 30.oktober og 18.desember. 
I tillegg avholdes et felles kommunestyremøte i Namdalen i regi av Region Namdal den 25. 
april i NTE-arena, Namsos. 

BETALINGSSATSER OPPVEKST OG KULTUR 2014 

Tilbud/foreldrebetaling. 

 

2-dagers 

Halv plass 

3-dagers 

4-dagers 

Hel plass 

Kjøp av ekstra dag 

Månedssatser fra 01.01.13, inkl. mat 

 

1170 

1460 

1750 

2040 

2580 

250 

Månedssatser fra 01.01.14, unkl. Mat 

 

1220 

1510 
1800 
2100 
2645 

Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 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. 

BETALING FOR SKOLEMÅLTID 

 
Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra 01.01.14. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=oVKzzo58zOpRCM&tbnid=tcaabU0-lhP1hM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.osteroy.kommune.no%2Fartikkel.aspx%3FMId1%3D388%26AId%3D1828%26tid%3D48&ei=Ch2nUs2PDaeQ0AW6kYCYAg&bvm=bv.


FORELDREBETALINGEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN. 
 

Beløpene avrundet til nærmeste tier. 

GEBYR VED FOR SEIN HENTING I BARNEHAGE OG SFO: 
 

Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr 

FORELDREBETALING I KULTURSKOLEN 
Beløpet avrunda til nærmeste tier. 

Tilbud/Foreldrebetaling 
 

Følger skoleruta 

Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 

Kjøp av ekstra hel dag 

Månedssats fra 01.01.13 

 

1200 

155 

270 

Månedssats fra 01.01.14 

 

1240 

160 

280 

Foreldrebetaling per undervisningsår, sats per 01.01.13 

 

2630,00 

Foreldrebetaling per undervisningsår, sats per 01.01.14 

 

2710,00 

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. 

FASTSETTELSE AV EGENBETALING FOR PLEIE– OG OMSORGSTJENESTEN 2014 

 

1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). 
 

1 G= Folketrygdens grunnbeløp per 01.05.2013 kr. 85 245,- 

Grunnbeløp 

0-2 G 
Inntekt 

0– 170 490 
Sats for inntil 2 t/mnd 

37,00 

Sats for over 2 t/mnd (Pt fastsatt til:) * 

175,00 

Grunnbeløp  

 

2-3 G 

3-4 G 

4-5 G 

Over 5 G 

Inntekt 

 

170 490 – 255 735 
255 735 – 340 980 
340 980 – 426 225 
426 225 

Inntil 15 t/mnd  

 

67,- pr time 
91,- pr time 
122,- pr time 
145,- pr time 

Abb.pris  15-45 t/mnd 

 

935,- pr. mnd. 
1 251,- pr. mnd. 
1 779,- pr. mnd. 
2 001,- pr. mnd. 

Abb.pris over 15 t/mnd 

 

1 777,- pr. mnd. 
2 489,- pr. mnd. 
3 559,- pr. mnd. 
4 626,- pr. mnd. 

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 37,- 
Middag kr 72,- 
Helpensjon kr 2 829,- 
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 faktu-
reres 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 424,- for utleie til 
lag og foreninger. 
Det fastsettes en egenandel på kr 530,- for utleie til 
private. 
 
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. 

Det fastsettes en egenandel på kr 106,- 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. 

BUDSJETT/ÅRSPLAN 2014 
Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2014 i 
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 19.11.13 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer: 

 
Endringen medfører at driftsmarginen (del av fagansvar 89) utgjør kr. 1.582.000, noe som er i 
tråd med forpliktende plan. 
Det utarbeides plan for asfaltering av kommunale veier og vedlikeholdsplan for kommunale 
bygg 
Utvorda barnehage og SFO holdes åpen fra 07.00 dersom dette meldes på forhånd i henhold til 
vedtekter. Dette dekkes innfor eksisterende ramme, fagansvar 24 og 25. 
Sommerhjelp skoleungdom videreføres med samme ramme og i samme omfang som 2013. 
Dette dekkes innenfor eksisterende ramme, fagansvar 44. 
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for 
skatteåret 2014: 
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 i 2012 og 2013 har også fritak i 2014. 
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. 

FAGANSVAR TEKST Inntektsøkning/

kostnadsreduksjon 

Inntektsreduksjon/

kosnadsøkning 

Ny budsjettramme 

44 Kommunale bygg Kr. 150.000  Kr. 4.950.000 

89 Avskrivninger/res. nye bevilgn.  Kr. 1.200.000 Kr. 1.478.000 

95 Fond- avsetning/bruk Kr. 1.050.000  Kr. 1.950.000 



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. 
Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2014, i samsvar med rådmannens 
arbeidsutkast av 19.11.13 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og 
premisser for bevilgningen, vedtas med følgende endring: 
Prosjektnr. 282, Sanitærbygg, Hilstad Bygdemuseum tas ut av investeringsbudsjettet. 
Administrasjonen forbereder sak for HU-OO til første møte i 2014 for å avgrense og bestille 
ekstern gjennomgang innen oppvekst. 

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 
Det gjøres følgende endring til formannskapets innstilling, for året 2015: 
 

Dette medfører at eiendomsskatten holdes på 2014 nivå også 2015, samt at 
skattesatsen settes til 4 promille i 2016 og 4,5 promille i 2017 
 

 Inntektsøkning 

Kostnadsreduksjon 
Inntektsreduksjon 
Kostnadsøkning 

Inntekt eiendomsskatt  -480 000 

HA1 fellesutg, stab, støtte -50 000  

HA2 oppvekst/kultur -250 000  

HA3 Helse, omsorg -100 000  

HA4 Næring, miljø og teknisk -80 000  

sum -480 000 -480 000 

 

BLI MEDLEM I  

«FORENINGEN FRIVILLIGSENTRAL  

I FLATANGER» 
 

Medlemskapet koster kr 300,- pr år. Skjema får du i administrasjonen på Miljøbygget, på biblioteket eller 

ved å henvende deg til  

Inger Dahle Klocke. Telefon: 95 13 91 46 

Du finner det også på kommunens hjemmeside: 

www.flatanger.kommune.no 

 

TIL LAG, FORENINGER OG BEDRIFTER 

 

Vi er avhengig av støtte fra lag, foreninger og bedrifter for å få i gang Frivilligsentralen. Kan du/dere bi-

dra? Ta kontakt så fort som mulig, Ring, eller send e-post til: ingerdahleklocke@gmail.no. 

http://www.flatanger.kommune.no


STRIKKEKAFE 
 

Onsdag 12.februar 
Kl. 18.00 

på Nordgaardstua 
 

Ta med deg håndarbeidet ditt og kom 
Kaffe kr 5,- 

Alle er hjertelig velkommen 
 

            Kulturkontoret 

 

BYGDEKINOEN 3.FEBRUAR 
  

 Filmene vises på Framheim på Vik. 
 
 Kl. 18.00 Karsten og Petra på vinterferie 
 Aldersgrense: tillatt for alle 
 
 Den andre filmen var ikke bestemt når Hør her gikk 
 i trykken. 
  
 NB! I mars vil Bygdekinoen flytte forestillingene  
             tilbake til Samfunnshuset på Lauvsnes. 

 

 

 

 

Årets nyttårsball på Utvorda ble dessverre avlyst, MEN som et gedigent  

plaster på såret ønsker vi i stedet å invitere til “Snøbaill”  

 

LØRDAG 1. MARS KL: 19:30 I UTVORDA GRENDEHUS. 

 

Her vil dere finne en bugnende matbuffet i regi av Grete O. Ekker. 

Forrykende dansemusikk og god stemning besørges av “Knaill Ivars” 

Overraskelser fra komiteen kan også forekomme ;) 

Alt dette til den nette sum av kr 350,- 

 

Påmelding kan gjøres innen 23.februar på liste utlagt hos Statland Servicesenter, YX, eller 

pr telefon/sms til Beate Myren, tlf 48047508 eller Øivind Strøm, tlf 95975576. 

“SNØBAILL” PÅ UTVORDA 



Kirkekontoret 
Gudstjenester   

 
FEBRUAR 
 
02.02:Gudstjeneste i Klubbhuset på Oppland kl. 11.00. 

Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
   
09.02:Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00 
 Overnattingshelg for 11-åringene i Statland og Flatanger. Invitasjon kommer. 
 Takkoffer til diakoniarbeidet. 
 
16.02:Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  

 Nattverd. Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkekaffe.  
MARS 
 
02.03:Festudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 i anledning grunnlovsjubileet. Flatanger musikkforening spiller. Ordføreren 

m.fl. deltar.  
 Takkoffer til «Misjon uten grenser». Kirkekaffe. Mer info i neste Hør Her. 
 
09.03:Samtalegudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00. 
 forberedt av konfirmantene, soknepresten og organisten. 
 Utdeling av Påskebok til 9-åringene.  
 Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 
 
16.03:Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

forberedt av konfirmantene, soknepresten og organisten  
Utdeling av Påskebok til 9-åringene.  
Nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. 

 

Velkommen til kirken! 
 

Andre arrangement i februar og mars 
 
Formiddagstreff 
torsdagene 20. februar og 20.mars kl. 11.00 på Nordgårdstua. Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Velkommen! 
 

Kom og hør sangeren Aleksander Bobin- Schmidt (Sasha)  
 
på konsert i Vik kirke søndag 2. februar kl. 18.00. 
 
Inngang kr 150, -. Barn under 12 år gratis.  (se også egen annonse) 
Sasha har tidligere vært i Flatanger bl.a. sammen med Henning Sommero.  

Sasha bor nå i Norge.    Alle velkommen!  
        Arr: Flatanger menighetsråd 
Møtested – for tro og tvil 
NB! Ny dato: 9. februar hos Kari Leknes fra 18.00 – 20.00.  

Bibelfortellinger/ samtale.  
Velkommen! 

 
Årsmøte Flatanger menighet 
Flatanger menighet avholder årsmøte onsdag 19. mars kl. 18.00 på Nordgårdstua. Vanlige  årsmøtesaker, an-
dakt, kveldsmat, loddsalg m.m. 
Vel møtt! 

 
Kirkekontoret er åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00 – 14.00. Ofte kan vi også treffes utover disse tidene, ta 
en tur innom hvis du er på ”Bygget”. 
 

Velkommen innom! 

 



HUNT sender ut årlig informasjonsbrev til alle deltakerne 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) sender i disse dager ut et brev som informerer om aktiviteten som undersø-

kelsen medfører. Brevet legges ut i kommunenes informasjonsskranker og på bibliotekene. I tillegg ligger informasjonsbre-

vet på HUNT sine hjemmesider – www.hunt.no 

 

Hvorfor vi sender ut deltakerbrev 
Alle som har deltatt i HUNT har gitt et skriftlig samtykke til at opplysningene de har avgitt kan benyttes til forskning. HUNT har 

forpliktet seg til å gi ut skriftlig informasjon til befolkningen om bruken av opplysningene en gang i året.  

 

HUNT - Nord-Trøndelags bidrag til helseforskning 
Nordtrønderne har bidratt til HUNT gjennom deltagelse i de tre hovedundersøkelsene i 1984-86 (HUNT 1), 1995-97 (HUNT 2) og 

2006-08 (HUNT 3). Fortsatt foregår det datainnsamling og annen oppfølging for utvalgte grupper fra HUNT 3.  

Omtrent 60 % av befolkningen stilte opp i landets største ”dugnad”. Basert på HUNT foregår det mye forskning som både kan føre 

til ny kunnskap om årsaker til sykdom og plager, og om forebygging og behandling. HUNT forskningssenter har per i dag registrert 

over 350 pågående prosjekt. Alle prosjekter som får data fra HUNT er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk. 

 

HUNT forskningssenter i 2013 
HUNT forskningssenter har per i dag 32 ansatte, fordelt over biobank, databank, forvaltning og forskning.  

Med støtte fra Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen ble HUNT forskningssenter i 2013 

utvidet med auditorium, nye møtelokaler samt større kontorarealer. Auditoriet har 80 sitteplasser og leies ut av Levanger kommune 

til ulike formål - ta kontakt med Levanger kommune om du er interessert i leie. 

 
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i Nord-Trøndelag 
Nord-Trøndelag fylkeskommune og HUNT forskningssenter har et felles mål om å drive folkehelsearbeid i fylket. I samarbeidspro-

sjektet lages det helseoversikter for alle de 23 kommunene. Et «helseatlas» for Nord-Trøndelag er nå tilgjengelig på HUNTs nettsi-

der: http://www.ntnu.no/hunt/kommunedata. Disse opplysningene kan kommunene bruke som grunnlag for folkehelsetiltak i lokal-

samfunnet i årene som kommer. Januar 2014 ble det arrangert et møte om bruk av helsedata for kommuneansatte.  

Hver siste fredag i måneden arrangerer HUNT forskningssenter møte om aktuell samfunnsmedisin som er åpent for alle. Emner blir 

annonsert på www.hunt.no.  

 
Nye forskningsprosjekter, oversikt over forskningen som pågår 
Opplysningene i HUNT 3 er og vil bli svært verdifulle i mange år framover. Det forskes innen svært mange fagfelt med opplys-

ninger fra HUNT: Årsaker til ulike sykdommer, behandling av sykdommer, arv og miljø, trygdeytelser, kultur og helse og helsetje-

nester for å nevne noen. Er du interessert i å vite mer om hvilken forskning som foregår eller hva som publiseres, kan du følge med 

i avisene og på nettet. Det medisinske fakultet ved NTNU har en egen blogg, hvor HUNT saker ofte omtales: http://

blog.medisin.ntnu.no. Nasjonal nettside for forskning er www.forskning.no. HUNT har nettsider for deltakere og forskere, og et 

referansebibliotek hvor alle HUNT publikasjoner er søkbare. For flere opplysninger, se: www.hunt.no  

Bilde: HUNT forskningssenter i Levanger med auditorium, satt opp i 2013 . HUNT er en del av NTNU. 

 

http://www.ntnu.no/hunt/kommunedata
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INFORMASJON 
  

Torsdag 16.januar ble det holdt informasjonsmøte om etableringen av frivilligsentral i 

Flatanger. Totalt 43 personer møtte opp. 

 

Leder i interimsstyret, Inger Dahle Klocke, informerte om arbeidet som er lagt ned så 

langt, fra forprosjektering utført av Hilde Tyldum Stordahl til etablering av et interims-

styre som har jobbet med mulighetene for å etablere en frivilligsentral lokalt. Dette styret har i tillegg til lede-

ren, bestått av Gunnar Einvik, Johnny Dahle, Tove Estensen og Turid Kjendlie.  

 

I november ble det gjennomført en spørreundersøkelse som var åpen for alle. Det kom inn 44 svar. Svarene 

viser et ønske om at en frivilligsentral kan bli en møteplass for alle uavhengig av alder, kjønn og funksjonsni-

vå. Blant aktivitetene som er ønsket, er etablering av byttehandel/bruktbutikk og ulike aktivtetskvelder. På mø-

tet 16. januar ble mange ideer til aktiviteter lansert, for eksempel barseltreff, filmkveld, strikkekafe, hjelpetje-

nester (hjelp til å handle, måke snø o.l.), mekkeverksted og besøkstjeneste.  

 

Knut Flåtter, daglig leder på Skage frivilligsentral, orienterte om rammebetingelser og erfaringer med å starte 

og drive frivilligsentral. På Skage drives sentralen i den nedlagte sykeheimen. De har drevet siden høsten 2008, 

og har blant annet blitt kjent for sine «tirsdagsmiddager».  I tillegg har sentralen blant annet dart- og skotthyll-

konkurranser, julemarked, bruktutsalg og leksehjelp. De låner også ut sentralen til andre arrangement som 

bridgeklubb og barseltreff. Et område Skage vil ha mer fokus på framover, er lavterskeltibud for bedre helse, 

f.eks turgruppe og matlagingskurs med fokus på sunn mat. I Overhalla har kommunen vært aktivt inne økono-

misk. De gav oppstartstøtte på kr 400 000, og gav deretter 200 000 kr det andre og tredje året. Nå får sentralen 

en årlig sum på 150 000 kr.  

 

Budskapet fra Flåtter var følgende: Det sosiale må stå i sentrum, sentralen skal være samlende for en bredest 

mulig gruppe av befolkningen. Vesentlig er også at aktivitetene frivilligsentralen skal ha, bestemmes av bru-

kerne. Sentralen er viktig både for de som kan få hjelp og tjenester, og ikke minst for de som gir hjelpen! For 

den som ikke har noen fast jobb å gå til, har frivilligsentralen en viktig funksjon. Sentralen gir folk en menings-

fylt hverdag, og ved at en kan gjøre noe for andre, bedrer en sin egen helse. På Skage er den eldste frivillige 87 

år, og for mange har sentralen blitt en viktig del av hverdagen. Den skal ikke ta over kommunale oppgaver, 

men kommunen og frivilligsentralen skal samarbeide og supplere hverandre.  

 

 

Rådmann Rune Strøm orienterte kort om muligheter for en lokalisering av en frivilligsentral i Miljøbygget. Ak-

tuelle lokaler er kaféen i 1. etasje, samt rom i 2. etasje (i de tidligere biblioteklokalene). Frivilligsentralene har 

anledning til å organisere skyss til aktivitetene. Dette kan være aktuelt i Flatanger, slik at folk fra alle grendene 

kan benytte seg av tilbudene.  

 

 

Lokalt startes det nå Foreningen Frivilligsentral i Flatanger (se info i dette Hør Her). Foreningen arbeider nå 

for å skaffe kr 200 000 lokalt. Dersom en klarer å skaffe denne summen til veie, stiller Kulturdepartementet 

opp med kr 300 000. Frist for søknad sentralt, er 1. mars. Foreningen Frivilligsentral i Flatanger oppfordrer 

alle enkeltpersoner, lag og foreninger om å tegne medlemskap, samt næringslivet til å gi ettårig eller flerårig 

støtte. I tillegg søker foreningen Flatanger kommune om økonomisk støtte, og dette vil bli behandlet i kommu-

nestyret torsdag 13. februar.          Ref. Turid Kjendlie 

 

 

En frivilligsentral er viktig for oss alle- hjelp oss å starte den! 



MEDLEMSKAP 
 

Foreningen Frivilligsentral i Flatanger 
FFF 
 

Jeg, lag eller forening (strek under det som passer) 
 

______________________________________________ 
ønsker å bli medlem i FFF. 

 
Jeg/vi forplikter oss til medlemskap for minst to år, med en med-

lemskontingent på 300,-kr pr. år. 
____________________ 

Med dette medlemskapet er jeg fullverdig medlem av FFF, med rett til å delta på års-
møtet, med tale og stemmerett og kan være medlem i styret. 

 
___________________________    ___________________________ 

Navn                       underskrift 
 

______________________________________ 
Sted, dato 

 
 

For å lette vårt arbeid ber vi om at du/dere oppgir e-post adresse og telefonnummer. 
E-post:________________________________________________________ 

 
Telefon________________________________________________________ 

 


