
 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 
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Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave 
av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15.Mars 2018 
Det vil gjelde for April 2018. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Tannlegekontoret 
Det er tannlege på  
Lauvsnes 19.mars. 
Har du behov for tannlege 
kan du ringe 
tannklinikken i Namsos 
på tlf: 74 27 24 44 

VOLLAMYRA 
 
Åpent annenhver tirsdag (oddetallsuker):  
Fra kl. 14.00—18.00 
 

Post:   Lauvsneshaugen 25  
  7770 Flatanger 
 
Telefon: 74 22 11 00 
E-post:  

postmottak@flatanger.kommune.no 

Kommunale møter i mars 
 
Kommunestyre:   Ingen møter 
Formannskap:    13.mars  
HU Næring– miljø og teknisk:1.mars 

Alle husstander i Flatanger har nå fått veiadresser. De siste var Sørnessveien, Lauvøynesset, 
 Mellomnesset, Utvordveien og Lauvsnesveien.    
 
Det er blitt fullført områdeadressering for all bebyggelse på øyer og i veiløse viker i bygda.  
 
Godkjente husnummerskilt med reflekterende bakgrunn kan bestilles hos Kjeminor, 74288290, før  
1.april. Siste sjanse.  Godkjente husnummerskilt kan også bestilles på internett. 
 
Langs fylkesveiene skal det settes ned veinavnskilt mot kommunale og private    
veier. Dette skal veivesenet gjøre for oss, vi står i kø for å få gjort dette i år.   



ÅRSMØTE i LAUVSNES  
HELSELAG 

  
-sted: Frivillighetssentralen 
-tid:  Tirsdag 6.mars kl.17 

         
        Årsmelding 
        Regnskap 

        Valg 
        Eventuelt 

  
        Kaffe og loddsalg 

         
        VELKOMMEN 

Årsmøte 
Pårørende og venneforeninga 

v/ Flatanger Pleie og omsorgstjeneste 
 

Søndag 4.mars, kl.16 
Nordgårdstua. 

Vanlige årsmøtesaker: 
Årsmelding 
Regnskap 

Valg 
 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende en 
uke før årsmøtet. 

Orientering om utbygginga v/ Arne Skorstad. 
Underholdning. 
Kaffe og kaker. 

 
Velkommen.                       Styret. 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I  
SØRFLATANGER GRENDELAG 

 
Framheim, Vik, tirsdag 6. mars kl. 19.00. 

 
Godkjenning av innkalling og  
sakliste. 
Valg av ordstyrer og referent. 
Årsberetning 2017. 
Regnskap 2017. 
Budsjett 2018 
Innkomne saker. 
Valg 

 
Saker må meldes inn til undertegnede innen  

4. mars 2018. 
 

Sissel Hustad 
Leder, Sørflatanger grendelag 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
I VILLA FYR VENNEFORENING 
tirsdag 13.03.18, kl 18.00 på Zanzibar 

Sakliste: 
Konstituering 
Årsmelding 
Regnskap 2017 
Budsjett 2018 
Innkomne saker 
Valg 

Saker må meldes til undertegnede innen 11.03.18.  
 
Vel møtt! 
 
For styret 
Sissel Hustad, leder VFV 

Møter på Solberg bedehus Tøtdal  
 
6-11mars ved Kristian Fagerli. 
6-10 kl.19:00. 
Søndag 11.mars fest kl.15:00. 
Alle er velkommen.     Arr Tøtdal misjonsforening.  

Årsmøte i Løvøy kirkeforening 
 

Tirsdag 27/2-18 kl. 18:00 på Miljøbygget, Sal II 
 
Alle er hjertelig velkommen. 

INFORMASJON FRA PLEIE– OG OMSORGSTUNET 

Nå har vi kommet godt i gang med ombyggingen ved Flatanger pleie– og omsorgstun, og vil gi litt      
praktisk informasjon som kan være til nytte for brukere og besøkende. 
 
Vi har nå betydelig mindre fellesareal/oppholdsrom for beboerne, i den forbindelse benyttes Nordgårdsstua 
til bespisning og aktiviteter. Vi har med bakgrunn i dette ingen mulighet til å leie ut Nordgårsstua til lag og 
foreninger. 
 
Uteområdet til pleie– og omsorgstunet har nå blitt begrenset til plassen utom Nordgårdssua, hvor hoved-
inngangen er. Beboere og ansatte har ikke mulighet til å forflytte seg mellom byggene innendørs i plan 1, 
men må gå over denne plassen. Dette vil nå bli en «bilfri» sone, kun med mulighet for av– og på stigning, 
se skilting. 
 
Bårerommet ved pleie– og omsorgstunet er stengt i byggeperioden, nå benyttes bårerommet ved Vik kirke. 

 
         Rita og Siri-Mette 



Flatanger Pleie- og omsorgstun – Utbygging 
 

Vi er nå ferdig med fase 1 av i alt 4 utbyggingsfaser, og 
har nå tilrettelagt driften på en slik måte at «trebygget» og 
«mellombygget» er frigitt for riving. Ny kjøkkendrift er 

etablert ved Nordgårdststua og kontorene er flyttet til     
3. etasje med inngang i midlertidig hovedinngang.         
Se bilde hvor også inngangen til rehabilitering/skjerma 

avdeling er vist. 

 

 

 

 

 

 

    Riving av sykeheimen fra 1954 (trebygget) er startet, og vil om kort tid være historie                         

Ny fløy, mellombygg med ny hovedinngang vil være ferdig ved slutten av 2018. 
Bygg- og anleggsarbeidet medfører nytt kjøre- og parkeringsmønster. Se tegning. Det er viktig at           
parkeringsarealet ved Nordgårdsstua kun benyttes til av- og påstigning.  For  øvr ig er  dette arealet 
avsatt til handicapparkering!! Gjesteparkering til PO-tunet skal skje ved NTE-bygget eller ved              
Miljøbygget. Parkering for ansatte vil være nedenfor Kvitveistunet. 
         Teknisk sjef 

På bildet vises den opprinnelige «Aldersheimen» på 
Lauvsnes, som idag benevnes som «trebygget» 



Vedtak i Flatanger kommunestyre 
(utdrag) 

 
Sak 51/17;  Opprettelse av fond for finansiering 
av ideelle  formål—SalMar midler. 
Vedtak: Flatanger kommune inngår samarbeid med 
SalMar ASA i tråd med innhold og  
føringer slik de fremgår i vedlagte samarbeidsavtale. 
Flatanger kommune forbeholder seg retten til å lage-
egne prioriteringskriterier som er noe mer  
spesifiserte, men som ligger innenfor de rammer og 
prioriteringer som ligger inne i avtalen. 
Avgjørelsesmyndigheten i behandling av innkomne 
søknader tillegges formannskapet med  
kommunestyret som klageorgan. 
Det er innlysende at fondet ikke må sees i sammen-
heng med andre saker SalMar har interesse knyttet 
opp mot Flatanger kommune og vår lovforvaltning. 
 
Sak 52/17; Ordførers innstilling og evalueringsut-
valgets forslag til videreføring av Flatanger  
Frivilligsentral 
Vedtak: Flatanger  Fr ivilligsentral etableres som 
fast organisasjon, etter at prøveperioden  
utløper den 31.12. 2017. Stilling som daglig leder 
utlyses og ansettes i 50 % stilling  
Flatanger kommunestyre godkjenner  
evalueringsutvalgets forslag til reviderte vedtekter,  
styringsform og eierstruktur og velger følgende styre 
for Flatanger Frivilligsentral. 
Leder: Tone Merete Eian for  2 år   
Nestleder: Lars Haagensen for  2 år   
Styremedlem: Julie E. Haugum for  2 år   
Styremedlem: Jens Martin Dahle Olsen for 1 år  
Styremedlem: Torbjørn Lindseth for  1 år   
Vararepresentant: Ellen Krogstad for  2 år   
Vararepresentant: Gunnar  Einvik for  2 år  
 
Sak 56/17; Reguleringsplan for Kjærlighetsstien,  
gnr 13 bnr 328 m.fl. -2 gangs behandling  
Vedtak: Reguler ingsplan for  «Kjærlighetsstien», 
gnr13 bnr 328 m.fl., med planbeskrivelse, regule-
ringskart og bestemmelser stadfestes. Vedtaket er 
fattet i medhold av Plan-og bygningslovens § 12-12. 
 
PS 57/17 Strategisk Næringsplan Flatanger kom-
mune 2017 -2020.  
Vedtak: Flatanger kommune tar foreliggende strate-
giske næringsplan, utarbeidet i regi av Flatanger  
Næringsforum, til orientering. Planen vil benyttes 
som et av flere grunnlag i kommunens prioriteringer 
i kommende budsjett/årsplaner og økonomiplaner. I 
henhold til budsjett/årsplan 2018 gis følgende  
høyeste prioritet med utgangspunkt i foreliggende 
strategiske næringsplan:  
 Delfinansiering av koordinerende ressurs i  
 oppfølgingen av tiltaks-og handlingsdel.  
 Mobil-og fiberdekning 

  Deltakelse i Visit Namdalen  
  Tilflytterstrategier og bolyst  
  Reguleringsplanarbeid og infrastrukturtiltak 

knyttet til Storlavika industriområde 
 
PS 58/17 Planområde 4 -Næring, miljø og teknisk 
Gebyrer/avgifter 2018  
Vedtak: Flatanger  kommune vedtar  følgende  
økninger for kommunale gebyrer og avgifter for  
planområde 4; 
 - Plan-og bygningslovssaker –økning med 

2,4%  
 Oppmåling -økning med 2,4%  
  Mindre avløpsanlegg -økning med 2,4%  
  Landbruksaker -økning med 2,4%  
  Tilsyn og feiing -økning med 2,4%  
  Renovasjon slamtømming -økning med 2,4%  
  Kommunal kloakk -økning med 2,4%  
  Renovasjon boliger -Ingen økning (240 l) 
  Renovasjon fritidsboliger -Økning 20% 
 

PS 63/17 Flatanger brannstasjon - godkjennelse 
av prosjekt, plassering og antagelse av anbud  
Vedtak:   

1.           Bygging av ny brannstasjon med feiergarasje god-

kjennes innenfor en totalramme på kr. 9.950.000 inkl. 
mva, jfr. vedlegg 1. 

2. Brannstasjonens plassering blir på opsjonstomt ved Lauv-

snes samfunnshus, jfr. vedlegg 2. 

3. Anbudet fra BS-Entreprenør AS av 20.november 2017 på 

kr. 7.020.000 eks mva antas, jfr. vedlagte tilbudsinnstilling 
datert 28.november 2017 (vedlegg 4). 

4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp nødvendig lån til pro-

sjektet og inngå kontrakt med BS Entreprenør AS. 

5. Tiltaket innarbeides i investeringsbudsjett for 2018, skje-

ma 2A/B. 

Den faste Plan- og byggekomite engasjeres for gjennomgang 
av prosjektet og kontraktfastsetting. 
 

PS 64/17 Møteplan, kommunestyret 2018.           
Vedtak: Kommunestyret avholdes på følgende torsdager i 
2018: 
15.februar, 26.april, 21.juni, 6.september, 1.november, 
20.desember. 
 
I utgangspunktet settes møtestart til kl. 16.00. I møter med stor/
omfattende saksmengde får ordfører i fullmakt å vedta tidligere 
møtestart etter forutgående kunngjøring. 
 
 



Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 
2 t/mnd. 

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

0-2 G 0 – 187 268 41,- Fastsettes gjennomrundskriv 

  

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15- 
45 t./mnd. 

Abb.pris over 45 t./
mnd. 

2-3 G 187 268 – 280 902 75,- pr time 1 038,- pr. mnd. 1 972,- pr. mnd. 

3-4 G 280 902 – 374 536 100,- pr time 1 388,- pr. mnd. 2 764,- pr. mnd. 

4-5 G 374 536 – 468 170 135,- pr time 1 965,- pr. mnd. 3 950,- pr. mnd. 

Over 5 G 468 170 161,- pr time 2 222,- pr. mnd. 4 699,- pr. mnd. 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2017 kroner 93 634 -. 

PS 59/17 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2018, pleie-og omsorgstjenesten  
Vedtak:  
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 158,-. Evt. kostnader til ekstra 
 sim-kort må dekkes av bruker selv. 
3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 41,Middag kr 79,Helpensjon kr 3 139, 
 Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,4 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte 
 produkt. 
4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 7 080,-pr måned.  Liten omsorgsbolig kr 6727,-pr måned. «Oppusset» leilighet i Trygd
 heim kr 6063,-pr måned Øvrige trygdeboliger; 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 leie av rom/hybel brukere av pleie-og omsorgstjenesten.  
 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4621,-pr måned  
 «stor» hybel 2.etg 5135,-pr måned  
 ny hybel sokkel 4621,-pr måned 
6. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,10 pr km v/bruk av leasing-
bil/ kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,10 pr km. 
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 458,-for utleie til lag og foreninger. 
 Det fastsettes en egenandel på kr 574,-for utleie til private. Forespørselom leie av Nordgårdstua vurderes i hvert enkelt 
 tilfelle på grunn av ut-og ombygging ved Flatanger pleie-og omsorgstun. 
8. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag-og nattopphold i in
 stitusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 
9. Diverse helsetjenester Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få  
 utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr og tjenester.  
 Pr sårskift uten  bruk av skiftesett: 113,-kr  
 Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 143,-kr  
 Suturfjerning med/uten skiftesett: 143,-/113,-kr    
 Injeksjon: 113,-kr  
 
 
PS 60/17 Egenbetalingssatser oppvekst og kultur 2018 
Vedtak  Foreldrebetaling i barnehagene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Betaling for mat er fastsatt til 172 kr. pr måned for 3-dagers tilbud, 229 kr pr måned for 4-dagers tilbud og 287 kr pr måned for 5
-dagers tilbud. 
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes 
av de rimeligste tilbudene.  
Juli er betalingsfri måned. 

Tilbud/ 
Foreldrebetaling 
  

Månedspris fra 
01.01.17, inkludert 
mat 
  

Månedspris fra 01.01.18, inkludert mat 

3-dagers 1960 2082 

4-dagers 2470 2623 

Hel plass 3010 3195 

Kjøp av ekstra dag 290 310 



Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 
 
Prisen for skolemåltid fastsettes til 10 kroner pr dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende prisen for abonnementsordninga 
for lettmelk på skolemelk.no, som er på kr 5,58 pr dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. 
 
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr.2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmo-
derasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder.  
 
 
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 
 
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 237 kr 
 
Foreldrebetaling i kulturskolen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gis 50% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For prosjektretta tilbud som varer over kortere 
tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom 
dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. 
 
 
Egenbetaling i ungdomsklubben 
 
Fast medlemskap for et skoleår: 150 kr. 
Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke ønsker fast medlemskap: kr 20 kr kveld 
De som sitter i styret for klubben har gratis medlemskap. 
 

Tilbud/ 
Foreldrebetaling  

Månedspris fra  
01.01.2017 

Månedspris fra  
01.01.2018  

Følger skoleruta  1510  1550 

Følger skoleruta, redusert plass  900 920 

Kjøp av ekstra hel dag  310 320 

 Foreldrebeta-
ling pr under-
visningsår,  
fra 01.01.17  

Foreldrebetaling pr undervisningsår 
Fra 01.01.18  

Tilbud fra og med 3.klassetrinn  2790 2860 

Kombitilbud for 1. og  2.klassetrinn 2790 2790 

    PÅSKESALG PÅ 
NORDGÅRDSTUA 

 
TIRSDAG 13. MARS KL 16.30 

 
Vi har jobba i hele vinter, og gleder oss til å vise fram det vi har laga. Det blir: 

Salg av påskepynt og håndarbeid 
Kaffeservering. 

 
 

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG KVELD 
 



Midler til investering og bedriftsutvikling i 
landbruket 2018 

(IBU-midlene) - tradisjonelt landbruk 
Vi er godt inne i 2018 – i ett Trøndelag! Innovasjon 
Norge (IN) er i gang med vurdering av søknader om    
IBU-midler etter nye retningslinjer. Med tanke på be-
tydelige endringer i opplegget for søknadsbehandling, 
har IN avventet tildelingsbrev fra Landbruks- og Mat-
departementet. IN ønsker nå likevel å informere om 
det de vet pr idag, og tar derfor forbehold om senere 
endringer. 
 
Retningslinjene for 2018  
Gir følgende føringer på hvilke produksjoner som skal 
prioriteres: 
1. Grovfôrbasert husdyrhold 
- Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på 
små og mellomstore bruk jfr. 
nasjonale føringer 
- Storfekjøttproduksjon; spesielt fokus på gårder og 
områder som ikke er egnet for 
kornproduksjon 
 Saueproduksjon; investeringer i økologisk saue-

hold prioriteres. Ved konvensjonelt 
sauehold kan det gis prioritet i områder med gode for-
hold for utmarksbeite og hvor tiltaket har stor betyd-
ning for å opprettholde et produksjonsmiljø 
2. Potet, frukt, bær og grønnsaker;  
-Investeringer som bidrar til økt produksjon og verdi-
skaping prioriteres, som for eksempel lager, pakkeri 
og tunnelproduksjon. 
3. Økologiske produksjoner  
-Innenfor det som er nevnt over (pkt 1 og 2) skal prio-
riteres 
4. Det kan gis prioritet til bygging av gjødsellager 
-Avgrenset til felleslager mellom flere produsenter og 
hvor det kan oppnås svært gode miljøeffekter. 
 
Kommentarer til saksbehandlingen fra IN: 
- Det kan nå innvilges inntil 35% tilskudd/ kr 2 mill pr 
prosjekt. Tildelt tilskudd til 
fylket skal samtidig bidra til å utløse flest mulig pro-
sjekt. Vi vil ta utgangspunkt i 
gjennomsnittlig utmåling i fylket i fjor på 15 – 20% 
tilskudd. Spesielt gode 
prosjekt/prioriterte prosjekt/prosjekt med betydelig 
risiko vil kunne utløse høyere tilskudd, mens prosjekt 
med lavere prioritet/mindre risiko vil kunne utløse 
mindre tilskudd. Både lønnsomheten og risikoen blir 
det derfor viktig å få frem i søknaden. 
- Prosjekt som gjelder bare melkerobot, plansilo, kraft-
forsilo eller gjødsellager vil bli vurdert, men dette er 
ofte «lønnsomme» prosjekt med begrenset risiko. Det 
er derfor ikke gitt at et tilskudd fra IN vil være utlø-
sende. 
- Når det gjelder sau, er markedssituasjonen fremdeles 
krevende. Samtidig skal vi bidra til noe fornying av 
driftsapparatet også på sau. Kun spesielt gode prosjekt 
vil bli finansiert. 
-Generasjonsskiftetilskudd skal gjelde «mindre inves-

teringer for å videreføre 
eksisterende drift på gården». Som «mindre investe-
ringer» regnes prosjekt med 
kostnadsoverslag ca kr 1 mill. 
 

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen 
dersom du går med utbyggingsplaner på ditt 
gårdsbruk.  
 

SMIL- / Drenerings -midlene og NMSK-midlene 
for 2018.  
Kommunen har foreløpig ikke fått tildelingsbrevet for 
SMIL-midlene og Dreneringsmidlene i jordbruket og 
NMSK-midlene i skogbruket for 2018. Regner med at 
dette er på plass i første halvdel av mars, men det som 
er klart er at midlene videreføres. Søknadsfristen vil 
som tidligere være 1.mai, men etter det behandles inn-
komne saker fortløpende dersom det er mere penger 
igjen i potten. 
Aktuelle tiltak det kan søkes tilskudd til er: 
SMIL: 
-Bevaring og fremming av biologisk mangfold 
-Rydding og inngjerding av gammel kulturmark 
-Fremme tilgjengelighet og opplevelser i landskapet 
-Bevare kulturminner og kulturmiljøer 
-Hydrotekniske anlegg og avskjæringsgrøfter 
 
NMSK-midlene er det ikke søknadsfrist for slik at 
søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan blant 
annet søkes om tilskudd til: 
-Ungskogpleie 
-Grøfting av etablerte skogreisningsfelt 
-Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt 
-Tynning 
-Planting 
 
Drenering: 
-Tilskudd til nygrøfting /suppleringsgrøfting av tidli-
gere grøftede arelaer 
-Tilskuddssats kr 2000 pr daa ved systematisk grøf-
ting. 
 
Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har aktuelle 

prosjekter så avtaler vi ei befaring. 

BYGDEKINOEN I FLATANGER 

Bygdekinoen viser den 12. mars  

Petter Kanin klokken 16.00  

og oppussingskomedien 

 Norske Byggeklosser klokken 20.00.  

Filmen er en ny norsk komedie inspirert av den nors-

ke  klassikeren fra 1972, om alle situasjone ne som 
oppstår når evner og omstendigheter ikke              
nødvendigvis   matcher ambisjonene. 



Kommunalt utviklingsfond for 2018. 
 

Med bakgrunn av at regionale utviklingsmidler øremerket til kommunale næringsfond er blitt sterkt       
redusert over en årrekke og tilnærmet avviklet, besluttet kommunestyret i møte den 15.2.2018 å opprette et 
kommunalt utviklingsfond for 2018. Samtidig ble følgende retningslinje for forvaltning av fondet vedtatt: 
 

Retningslinje for kommunalt utviklingsfond for Flatanger. 
1.Formål. 
 Utviklingsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i Flatanger.     

Fondet erstatter ikke det ordinære kommunale næringsfond, som innehar egne vedtekter og som 
finansieres over regionale utviklingsmidler, men utgjør et tillegg og alternativ til dette. Skulle det 
mangle økonomiske midler i det kommunale næringsfond, eller at søknad faller utenom              
næringsfondets formål og rammer i h.h.t. dets vedtekter, kan søknaden likevel tas til behandling i 
det kommunale utviklingsfond.  

 
2.Styret for utviklingsfondet, myndighet, delegasjon og klage. 

  Formannskapet er tillagt ansvaret for forvaltning av fondets midler, og avgjør søknader om støtte. 
  I kurante saker er administrasjonssjefen gitt delegert myndighet. Dette gjelder for bevilgninger   

 inntil kr. 25.000,-. 
  Vedtak angående støtte fra kommunalt utviklingsfond kan påklages. Styret for utviklingsfondet er 

 klageinstans for administrative vedtak. Kommunestyret er klageinstans for vedtak gjort av styret i 
 utviklingsfondet. 

 
3.Fondets adresse. 
 Fondets adresse er:  Kommunalt utviklingsfond for Flatanger 

 Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger 
 

 Henvendelser kan også sendes: postmottak@flatanger.kommune.no 
 

4.Om bruken av midlene. 
  Støtte fra utviklingsfondet gis som tilskudd. 
  Midlene kan ikke nyttes til garantier. Midlene kan heller ikke brukes til sanering av gjeld,           

 driftstilskudd til bedrifter, eller finansiering av den ordinære driften av kommunen. 
  Bevilgninger fra fondet skal være behovsprøvd, og vurderes derfor særskilt i hver enkelt sak. 
  Fondet skal i utgangspunktet ikke finansiere bedriftsrettede utviklingsprosjekt så lenge dette kan  

 finansieres over kommunalt næringsfond. Dette i tråd med fondets formål, pkt.1. I tilfelle  
 bedriftsrettede saker ikke kan behandles i det kommunale næringsfondet pga manglende            
 økonomiske midler i fondet, kan sakene tas opp til behandling i kommunalt utviklingsfond og da i 
 tråd med tildelingskriterier med hjemmel i vedtekter for kommunalt næringsfond. 

  Fondet skal primært finansiere prioriterte avgrensede prosjekt i tråd med formålet (pkt.1) som enten 
 er prioritert gjennom kommunale planer eller i næringslivets næringsplan. Dette enten i form av et 
 avgrenset kommunalt tiltaksprosjekt, eller fellesprosjekter i regi av kommunens næringsliv.        
 Avgrensede tiltaksprosjekt i regi av kommune, eller tilsvarende prosjekt der kommunen er en part, 
 kan fullfinansieres. Støtte av øvrige prosjekt skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets 
 kapitalbehov. 

  Fondet skal som utgangspunkt kun finansiere prosjekt som ikke kan oppnå finansiering fra andre 
 offentlige regionale fonds. Fondet kan likevel finansiere kommunal egenandel i tilfelle kommunale 
 tiltaksprosjekt oppnår delfinansiering fra andre offentlige regionale fonds eller fra                     
 kommunalt næringsfond. 

 
 
Lauvsnes, 9.1.2018. 
Vedtatt av kommunestyret den 15.2.2016 i sak 9/18. 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


 
 

AKTIVITETSKALENDER FOR MARS / VÅR 2018 
 
Sentralen & brukthjørnet    Åpen tirsdag, onsdag og torsdag     Kl. 09.00 – 15.00 
  
Vaffel- og kaffesalg   Hver torsdag og annenhver    Kl. 11.00 – 13.30 

tirsdag (oddetallsuker).          
   
Lunsjbuffet m/varmrett                   Første torsdag i måneden,  1. mars  Kl. 11.00 – 14.00       
 
Seniorsurf  / datakurs           Oppstart onsdag 7. mars   Kl. 09.00 – 12.00                                      
 Gratis, vi har ledige plasser    Påmelding 
         
Flatbrødbaking - kurs  Lørdag 10. mars. Først til mølla...  Påmelding 
 
”Strikketur” til Grong  Vi drar på dagstur til strikkeburet   

etter påske. Har ledige plasser  Påmelding 
 
Småbarnstreff                                  Annenhver  tir sdag, oddetallsuker    Kl. 11.00 – 14.00 
                                                              (alt. treff på Nordgårdstua torsdager) 
 
Språkkafé m/Røde Kors    Annenhver onsdag, partallsuker      Kl. 18.00 – 20.00 
       
Strikkekafé    Annenhver tirsdag, oddetallsuker    Kl. 18.00 – 20.00 
            
Tur- og gågruppe på Vik  Fredager, oppmøte v/kirka          Kl. 11.00 -  

 
Tur- og gågruppe Lauvsnes  Onsdager, oppmøte v/skolen          Kl. 10.30 -  
 
Kulturaften onsdag 28.02.  Trivselskveld med salg av god mat  

og mange kulturelle innslag   Kl. 18.00 –  
 
 

UNDER PLANLEGGING:   
- Asiatisk matlagingskurs  Nye kurs til våren hvis nok interesse  Påmelding 
       
- Kurs i bokbretting   Ny hobby? Dette må vi prøve   Påmelding 

 
 
 
 
 

Påmelding til kurs, seniorsurf og ”strikketur”: 
                                      Tlf.nr./SMS : 476  29 695 
   eller e-post:   eldri.trana@flatanger.kommune.no 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Musikkteatret ”Elveblest” viser: 
 

”ELVA RENNER MOTSATT VEI” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tekst og regi: Paal Sandø    På scenen: Terese Moe Dahle 
   
Musikk: Terje Adde    Ragnhild Glad/Paal Sandø 
 
Musiker med div tangentinstrumenter: Terje Tranaas 

 
Vi møter Julie, en kystkvinne som har levd og      opplevd mye i løpet av si-
ne vel førti år. Med humor og alvor tar hun et oppgjør med likegyldighet og 
avundsjuka, er åpen og ærlig og er lei av å bli      bortsnakka. 
 
Forestillinga spilles og vises på Flatanger Frivilligsentral  
fredag 16. mars klokken 17.00    

 



 

VIKTIG INFORMASJON VED VILTPÅKJØRSEL 
 
Hva er din plikt å gjøre ved viltpåkjørsel: 
 
Meld i fra til politiet: Tlf:02800 eller 741 21000 (er døgnkontinuerlig bemannet) 
Alternativt kommunale viltkontakter: Tor Roald Lindseth, tlf 92259639,  
 eller Øivind Strøm, tlf 95975576 
Merk plassen påkjørselen fant sted med en plastpose eller lignende. Merket bør festes til brøytestikke,       
tre/grein/busk på den siden av veien viltet sist ble observert. 
 
Enhver trafikant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet eller lokal               
viltmyndighet (Næring, miljø og teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Overholdes ikke meldeplikten er 
dette straffbart, og i tillegg kan det få økonomisk konsekvens i form av redusert forsikringsutbetaling ved   
kaskoskade på kjøretøy. Forsikringsselskapene ber ofte viltnemnda om bekreftelse på at meldeplikten er   
overholdt. 
Fallvilt som påtreffes dødt i ter renget skal også registreres av viltnemnda. For  enkelte ar ter  hevder  Di-
rektoratet for naturforvaltning på vegne av staten eiendomsrett til viltet. Dette gjelder blant annet de fleste fre-
dete artene av rovfugler og rovdyr. 



 

 
 
MARS 
 
04.03: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Takkoffer til menighetsarbeidet.  Kirkekaffe. 
 
18.03: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 

Utdeling av påskebok til 9-åringene. Lys-
våken deltagere (se under) blir med i gudstje-
nesten. Takkoffer til barne- og ungdomsarbei-
det. 

 
29. 03: Skjærtorsdag. Gudstjeneste på Pleie - og 
 omsorgstunet kl. 11.00 
 
29.03: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 
 i Løvøy kirke 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. 
 
30.03: Lanfredag. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 i 
 Vik kirke. 
 

 
 
            

APRIL 
 
01.04: Påskedag. Høytidsgudstjeneste i Løvøy kir
 ke kl. 11.00. 
 Takkoffer til BroByggere. 
 
08.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til Menighetsfakultetet. Kirkekaffe. 
 
15.04: Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke kl.16.00 

forberedt av konfirmantene, soknepresten og 
organisten.  
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.  

 
22.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00. 
 Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 

Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Velkommen til kirken! 

  
Flatanger menighet har fått vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 

 Ofringer i Løvøy kirke 132546 
 Gaver til Menighetsbladet 133833 

                 Nytt piano Vik kirke 138111  
 

Andre arrangement i mars og april 
 
FORMIDDAGSTREFF  
på Norgårdstua 15. mars (NB! Ny dato) og19. april.  
kl. 10.30 – ca12.15. Det kan bli endringer pga ombygginga. Følg med på plakater! Sommertur 29. mai. 
Alle velkommen! 
 
LYS VÅKEN 
er et arrangement for 6.- 7. klassinger i Flatanger og Statland. Dere får invitasjon i posten der dere blir      
invitert til å overnatte i Løvøy kirke fra 17. -18.mars og til å delta på gudstjenesten den 18.mars. Det blir  
konkurranser/ leker, forming, noe godt å spise og dere får lære om kirken og bibelen. Påmelding til:          
Anne Ruud Kristiansen på kirkekontoret tlf. 93 46 51 69 eller trosopplærer Anne Lise Voll tlf. 906 77 650. 
 
 
ÅRSMØTE FLATANGER MENIGHET 
holdes tirsdag 20. mars kl.18.00 på Miljøbygget, Frivilligsentralen. Årsmøtesaker, andakt, kveldsmat,     
loddsalg. Saker som ønskes tatt opp sendes kirkekontoret innen 5. mars. Vel møtt! 
 
 
FASTEAKSJONEN 2018 
Mandag19. mars kommer konfirmantene rundt i kommunen for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sitt 
arbeid for å skaffe rent vann. Ha kontanter klar! Årets tema heter: Ja, vi elsker dette vannet.  Du kan også gi 
via: SMS GAVE til 2426 (200 kr), Vipps til 2426 eller til kontonummer 1594.22. 87493. 
 
For 200 kr kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann! 


