
 

Er det noe du  ønsker å ha med i neste utgave 
av  ” HØR— HER”  
Må det leveres innen 15.Februar 2019 
Det vil gjelde for Mars 2019. 
Send helst ferdigskrevet stoff til vår e-post. 

Post:   Lauvsneshaugen 25  
  7770 Flatanger 
 
Telefon: 74 22 11 00 
E-post:  
postmottak@flatanger.kommune.no 

Kommunale møter i februar.  
 
Kommunestyre:    7.februar  
Formannskap:     Ingen møter  

 
 
HU Næring– miljø og teknisk: 28.februar  

Innleveringsfrist for lister til kommunestyrevalget 9/9-2019 

Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars klokken 12.00, jf. § 6-1 (1). Fristen for 
å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00 , jf. § 6-5. Dersom en frist 
faller på en lørdag eller helligdag, utsettes denne til påfølgende hverdag, jf § 15-5. 

Innlevering av listeforslag                                                                                                                            
Det fremgår av valgloven § 6-1 (1) at listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen 
ved kommunestyrevalg og fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Posten må være kommet 
frem, eller forslaget må være levert direkte innen fristen. Med dette menes at forslaget må være kommet  
fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen eller fylkeskommunen. Dette innebærer 
en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kom-
met frem i tide. 

Veiledning til utfylling av listeforslag og maler for innlevering finner du på: 

https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/ 

Flatanger Kommune 

HØR HER  
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Barnehageplass 2019/20 
 
For opptak i barnehagen i august 2019 er søknadsfristen 1. april. 
 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter    
søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober 
eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen 
utgangen av den måneden barnet fyller ett år (Lov om barnehager § 12a).  
Barn som er tildelt plass, beholder denne ut juli det året de skal begynne på skolen, eller en måned etter 
oppsigelse. 
Søknad om opptak, oppsigelse eller endring av oppholdstid skjer på elektronisk skjema på kommunens 

hjemmeside. Der ligger også vedtektene for barnehagene i  kommunen.  

Har du lyst til å bli besøksvenn? 
Flatanger Røde Kors, avdeling omsorg vil      
sammen med frivilligsentralen og besøkstjenesten 
til kirken forsøke å utvide tilbudet. 
Flatanger Røde Kors vil tilby besøksvennkurs til 
alle som melder seg som nye og gamle               
besøksvenner. 
Alle som har lyst til å bidra kan henvende seg til: 
 
Frivilligsentralen: 47629695 
Røde Kors:  9114092                            
Kirkekontoret:       93465169 
 
 

Gratis Førstehjelpskurs 
Flatanger Røde Kors vil i vår arrangere et gratis 33 
timers førstehjelpskurs. Vi vil gjerne invitere deg til 
å delta. 
Dette er den høyeste førstehjelpsutdanningen som 
gis utenom ambulansefag. Undervisningen vil bli 
gitt på kveldstid og kanskje et par helgedager, og 
den legges opp med stor vekt på praktisk trening og 
øvelser på forskjellige realistiske tilfeller. 
Kurset er verdifullt å ha på CV`n og mange          
arbeidsgivere setter stor pris på at medarbeidere har 
slik førstehjelpsutdanning. 
Etter at vi har fått inn påmeldingene, vil              

kurskveldene bli satt opp i samråd med deltakerne, 

slik at kurset kan følges selv om du arbeider turnus.   

Påmelding til tlf. 909 43 493 innen 15. februar.   

 Spørsmål rettes til samme tlf.nr. 

  

verksted  

Lørdag 2. mars på Lauvsnes skole 
I år blir verkstedet bare én dag. Aktivitetene er ikke 
bestemt ennå, men følg med på oppslag, facebook 
og kommunens hjemmeside for informasjon. Kultur-
sjefen vil også besøke skolene og informere, 
Oppvekst- og kulturkontoret 
 

 
SKOLEHISTORIE + 3 

Opplæring og skole i lokalhistorisk perspektiv 
FOREDRAG VED REIDAR LINDSETH  

Lauvsnes skole, onsdag 13.02.19,  
kl.18.30 - ca. 20.30. 

Gratis inngang og “kaffeservering”. 
Alle er velkomne! 

 
Arr: Utdanningsforbundet Flatanger 
 

Tannlegekontoret 
Tannlege kommer ikke i februar,. 

Tannpleier kommer 26.februar 

 

Vollamyra 
Åpent annenhver tirsdag i oddetalluker  
 kl 14-18                                                                  
12. og 26.februar 

 

ELIESER 6  
Misjonsbåten Elieser 6 kommer til Flatanger (Storlavika).onsdag 20. februar:   
Møte om bord kl. 19.00.  
Sangevangelist Paul Mattis Nørstebø taler og  
synger sammen med båtens besetning. 
Bevertning og utlodning. 
 

Alle  velkommen! 
Den indre Sjømannsmisjon        

http://www.google.no/imgres?start=97&sa=X&biw=1920&bih=963&tbm=isch&tbnid=Bl-mwjRA-HJtrM:&imgrefurl=http://www.infobilder.com/bilde-baby-gutt-i16190.html&docid=RldnneueEcXakM&imgurl=http://www.infobilder.com/baby-gutt-t16190.jpg&w=500&h=490&ei=BM30Uo7QKMLmywO


Hei alle sammen.   

Vi er allerede godt i gang med det nye året, dagene blir lengre og sola vender tilbake. Det er mye å glede seg 
over. 
Budsjett og investeringsplan for 2019 var det siste kommunestyret behandlet før jul. Også for 2019 har  
Flatanger kommune meget ambisiøse planer. For å lykkes med å få gjennomført alle oppgavene er vi       
avhengige av en rekke faktorer. Kommunestyret har bevilget penger til mange både store og små oppgaver, 
men vi er avhengige av både tilgjengelig næringsliv/ entreprenører og kapasitet og rekruttering hos oss selv i 
Flatanger kommune for å realisere alle oppgavene. Ved Pleie og omsorgstunet er byggetrinn 1 straks ferdig 
og blir tatt i bruk, og byggetrinn 2 med full renovering av 1985 fløya blir satt i gang. En stor utbygging av 
Vangan barnehage er vedtatt og oppstart med grunnarbeid er allerede i gang. I tillegg er det en rekke store 
og små investeringsoppgaver, Kunstgressbane, boligfelt, kystfiber og bygdafiber, grunnundersøkelse og 
planlegging veg Sitter-Lauvsnes, reguleringsplaner, næringsarealer og oppgradering Miljøbygget.  
 
     Flatanger kommune fikk tilført 34,7 mill fra havbruksfondet i 2018; 29 mill ble avsatt  
investeringsfond/ redusert låneopptak og 5,7 mill til et «friere»disposissjonsfond. Ca 2,7 mill av dette  
fondet er disponert til særlige tiltak nå i 2019, tiltak som vi mener skal komme alle innbyggere til gode og 
være med å synliggjøre nytte av Havbruksfondet for Flatanger også på kort sikt. For å nevne noen av  
tiltakene ekstra veivedlikehold(beløp i tusen) (800), egenandel Bolystprosjekt(200), økt satsing på  
rekruttering av ansatte(200), Styrking av administrativ ressurs helse og omsorg(650).  
Både daglig drift med stadig flere kommunale oppgaver og et meget høyt investeringsnivå vil kreve stor 
innsats av hele vår organisasjon for å lykkes på en god måte og for at vi skal få full nytte av den  
positive trenden vi i Flatanger opplever nå.  
Jeg vil ønske oss alle lykke til med jobben i 2019.  
 
Hilsen                                                                                                                                 

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

Godt Nytt År! 

 

 
 
 

 
FEBRUAR 
 
03.02: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 
  Utdeling av bibler til 11- åringene.  
       Takkoffer bibelselskapet. Kirkekaffe. 
 
17.02: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00 
  Dåp. Takkoffer diakoniarbeidet.  
   Kirkekaffe. 
 

Velkommen til kirken! 
 

Flatanger menighet har fått vipps:   
 
 Ofringer i Vik kirke 132545 
 Ofringer i Løvøy kirke 132546 
 Gaver til Menighetsbladet 133833
 Piano Vik kir138111 
 

 
 
 

 

Andre arrangement februar og 
mars 

 
FORMIDDAGSTREFF  
 
på Nordgårdstua torsdagene 28. februar, 28. 
mars, 25. april.  
kl. 10.30 – ca12.15. Programmet blir sang, 
bevertning, andakt og loddsalg.  
Sommertur torsdag 6.juni. Alle velkommen! 
 

ÅRSMØTE I FLATANGER          
MENIGHET 
 
Årsmøte holdes i Vik kirke tirsdag 19. mars 
kl. 18.00. 

Mer info i neste Hør Her. Velkommen! 

Info fra Kirkekontoret 



 
 
 

NOEN VINTERAKTIVITETER PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
 
 
Lunsjservering Februarlunsj torsdag 07.02.     11.00 – 13.30 
 Marslunsj torsdag 07.03.     11.00 – 13.30 
 
Vaffel- og kaffesalg Hver tirsdag og annenhver     11.00 – 13.30 
 torsdag (i par tallsuker) 
 
Språkkafé m//Røde Kors Annenhver onsdag (partallsuker)    18.00 – 20.00 
 
Strikkekafé  Annenhver tirsdag (oddetallsuker)    18.00 – 20.00 
 
Brettspillkveld og dartturnering Samtidig med strikkekafé    18.00 – 20.00 
 
Seniorsurf  Tirsdag 05.02 og tirsdag 12.02.    09.00 – 13.00 
 (m/innlagt pause og kaffe)  
 
”Flatanger for ei stund sia” Onsdag 30. januar    18.00 -  
 Vi gjentar suksessen og viser  
 gamle bilder på stort lerret. 
 Gratis inngang og kaffespleis 
 
Besøkstjeneste Vi starter opp denne våren. 
 Røde Kors arrangerer kurs for  
 interesserte. Se egen info annet  
 sted i bladet. 
 
Flatbrødbaking v/S. Kaldahl Lørdag 02. februar     11.00 – ca.16.00 
  Påmelding: 476 29 695        
 
Andre kurs – Lær noe nytt :-) Interessert? Meld dere på nå J 

Startes opp hvis nok deltakere:  
Asiatisk matlaging      - ukekveld 
Lefsebaking      - lørdag 

  Påmelding til nr. 476 29 695 
 
ÅPNINGSTID:     10.00 – 14.00    HVER TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG  
Bruktbutikken er åpen samtidig. Kom og se hvor mye fint vi har til salgs for en billig penge 

 



 

Skogbrukets Kursinstitutt 
 

 
 

Kursinformasjon: 

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 
Kurs på Kvatninga 3.september 2019 

 

Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig         
  1. mars 2010. En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på 
eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg.   
Mulighetene er nå til stede for en enklere og billigere omsetning, som er samtidig er trygg og sporbar. 
 
 
Hensikt Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til      

Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt.   Målet er  også å heve kvaliteten på jaktlagets eget 
kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer. 

 
Målgruppe Erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt) som skal 

foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt eller som vi øke kvaliteten på eget viltkjøtt. 
 

Sentrale Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet.  
emner Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og 

sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til      

slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører 
og feltkontroll. 

 
Kursansvarlig Kursleder: Bjørn Øvereng  
 Veterinær: Hilde V. Selnes 
 
Sted og tid Kvatninga planteskole  
 03.09 2019 kl. 09.00 – 16.30 
 

Økonomi Kursavgift, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell: kr 2000,-. 
 

 Bindende påmelding innen28.08.2019. Deltakerbegrensning 40 personer. 
 Påmelding på nett. Mer informasjon og påmelding på: www.skogkurs.no.  
 
                          Ved spørsmål, kontakt kursleder Bjørn Øvereng, tlf. 95097408  

http://www.skogkurs.no


 

PS 55/18 Reguleringsplan for Utvorda hyttefelt 
gnr. 3 bnr. 3, 10 og 16  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
Flatanger kommune finner ikke å ta hensyn til         
innkommende merknader til reguleringsplanendring-
en av 23. august 2018 i Utvorda hyttefelt av 15. juni 
2011.  
Reguleringsplanendringen av 23. august 2018        
stadfestes. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 

PS 58/18 Omgjøring av vedtak om       
budsjettendring - Havbruksfondet  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
1.Vedtak i sak nr PS 50/18 vedrørende disponering av 

midler fra havbruksfondet oppheves.  
 
2.Det gjøres følgende endring av budsjettet for 2018:  
Tilskudd kr 34 701 807,- inntektsføres i                
driftsregnskapet – fagansvar 45 næringsutv  
Kr 29 000 000,- overføres (art 570) til                      
investeringsregnskapet for avsetting til ubundet       
investeringsfond. I Investeringsregnskapet               
inntektsføres samme beløp med art 970, overføring fra 
driftsregnskapet og avsettes ved bruk av art 548.  
Kr 5 701 807,- avsettes (art 540) til nytt                   
disposisjonsfond benevnt «særlige formål».  
 

PS 59/18 Lauvsneshaugen Nord - erverv 
av areal innenfor regulert område 
 Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
Flatanger kommune erverver ca 60 da innenfor      
stadfestet reguleringsplan for Lauvsneshaugen Nord. 
Dette etter inngått kjøpsavtale med grunneier av gnr. 

13 bnr. 8 av 5. november 2018.  
Kjøpesummen med omkostninger på kr. 2.350.000,- 
innarbeides i investeringsbudsjettet for 2019.  
 

PS 60/18 Klage på kommunestyrets ved-
tak i sak 47/18 om ekspropriasjon til gjen-
nomføring av reguleringsplan Lauvsnes-
haugen Nord.  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
Vedtak i saknr. 47/18 fattet av kommunestyret i møtet 
01.11.18 endres til å ha følgende ordlyd:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 vedtas 
det at reguleringsplan for Lauvsnes Nord med        
stadfestningsdato 26.april 2018, kan gjennomføres ved 
ekspropriasjon av de regulerte arealene for              
boligtomter, veger, parkering og tomter til trafo og 
pumpestasjoner, som Flatanger kommune ikke har 
hjemmel til, og eventuelle påhvilende rettigheter på 
eiendommen, dersom dette anses å være nødvendig.  
 

PS 62/18 Vangan barnehage - Tilbygg 
2019 - Godkjenning av forprosjekt m/
kostnadskalkyle  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
A. Forprosjekt med plantegninger  for  tilbygg til   
Vangan barnehage fra Arcon Prosjekt av 30. november 
2018 godkjennes.  
B. Den faste plan- og byggekomiteen gis myndighet 
til å anta anbud på totalentreprise på tilbygget med op-
sjon på tilpasningsarbeid i eksisterende bygningsmas-
se, innenfor en kostnadsramme på kr. 17,0 mill. kr. 
ink. mva.  
C. Invester ingen på 17,0 mill. kr . inntas i budsjettet 
for 2019.  

UTDRAG FRA VEDTAK FATTET I FLATANGER KOMMUNESTYRE DEN 20/12-2018 

PS 64/18 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2019, pleie- og omsorgstjenesten  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018  
 
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra 1.1.2019: 
 
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand).

 
 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 
 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 
For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 162,-.  
Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 

Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 
2 t/mnd. 

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

0-2 G 0 – 193 766 42,- Fastsettes gjennomrundskriv 

  

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

Abb.pris over 45 t./mnd. 

2-3 G 193 766 – 290 649 77,- pr time 1 063,- pr. mnd. 2 019,- pr. mnd. 

3-4 G 290 649 – 387 532 102,- pr time 1 421,- pr. mnd. 2 830,- pr. mnd. 

4-5 G 387 532 – 484 415 138,- pr time 2 012,- pr. mnd. 4 045,- pr. mnd. 

Over 5 G 484 415 165,- pr time 2 275,- pr. mnd. 4 812,- pr. mnd. 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2018 kroner 96 883 -. 



3. Egenbetaling for mat 
Frokost/aftens  kr 42,- 
Middag   kr 82,- 
Helpensjon   kr 3 214,- 
 
Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,4 % på da-
gens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det 
enkelte produkt. 
 
4. Husleiesatser 
Stor omsorgsbolig    kr 7 080,- pr må-
ned.   
Liten omsorgsbolig    kr 6 727,- pr må-
ned.  
«Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr må-
ned  
Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir be-
regnet 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. 

2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 621,- pr måned 
1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 
1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 

 

6. Egenbetaling for skyss 
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres. 
Satsene her følger statens satser for kjøregodtgjørelse. 
 
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/
foreninger. 
Det fastsettes en egenandel på kr 469,- for utleie til lag og 
foreninger. 
Det fastsettes en egenandel på kr 588,- for utleie til priva-
te. 
Forespørsel om leie av Nordgårdstua vurderes i hvert en-
kelt tilfelle på grunn av pågående ut- og ombygging ved 
Flatanger pleie- og omsorgstun. 
 
8. 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. 
 
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: 116,- kr 
Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 146,- kr 
Suturfjerning med/uten skiftesett: 146,-/116,- kr 

PS 65/18 Betalingssatser oppvekst og kultur 2019                                                                                  
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018                                                                                      
Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2019:                                                             
Foreldrebetaling i barnehagene: 

 
 

Betaling for mat er fastsatt til kr 176,- pr. måned for 3-dagers tilbud, kr 235,- pr. måned for 4-dager tilbud og kr 
294,- pr måned for 5-dagers tilbud.  
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Mode-
rasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned.  
Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice:  
Prisen for skolemåltid videreføres med kr 10,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende snittprisen for 
abonnementsordningen for lettmelk på skolelyst.no som er på kr 5,80 pr. dag. Pris for juice settes tilsvarende 
som for melk.  
 
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)  
 

Tilbud/  
Foreldrebetaling  

Månedspris fra  
01.01.2018,  
inkl. mat  

Månedspris fra  
01.01.2019,  
inkl. mat  

Månedspris fra  
01.08.2019,  
inkl. mat  

3-dagers  2082  1970  2000  

4-dagers  2623  2627  2667  

Hel plass  3195  3284  3334  

Kjøp av ekstradag  310  319  324  

Tilbud/ 
Foreldrebetaling 

Månedspris fra 
01.01.2018 

Månedspris fra 
01.01.2019 

Følger skoleruta 1550 1590 

Følger skoleruta, redusert plass 920 940 

Kjøp av ekstra hel dag 320 330 



Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. Det gis 
ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder.                                      
Det gis gratis SFO-plass til barn på 5.-7. trinn som tildeles SFO med utgangspunkt i spesielle behov. 
 
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:  
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 243,-.  
Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 på et tilbud nummer to der-
som dette tilbudet gis ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. 
 
Egenbetaling i ungdomsklubben: 
Fast medlemskap for et skoleår: kr 150,-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke ønsker fast medlemskap: kr 20,- pr. 
kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis medlemskap. 

  Foreldrebetaling pr. 
undervisningsår, 
fra 01.01.2018 

Foreldrebetaling pr. 
undervisningsår 
fra 01.01.2019 

Tilbudet fra og med 
3. klassetrinn 

2860 2930 

Kombitilbud for 1. og 
2. klassetrinn 

2790 2860 

PS 66/18 Planområde 4 - Næring, miljø og 
teknisk - Gebyr/avgift 2019                       
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018 

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  
Renovasjon fritidsboliger  - Ingen økning 

PS 67/18 Budsjett og årsplan 2019          
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 20.12.2018 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2019 vedtas i 
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.18 og i sam-
svar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder tilhørende mål 
og premisser for bevilgningene med følgende endringer: 
En uke kortere sommerstengning på Solbakken barnehage vide-
reføres ikke i 2019. 
Sommeråpen barnehage på Vangan videreføres i 2019. Kost-
nadsøkning, fagansvar 24, kr. 80.000,-. 
Dette finansieres med følgende kostnadsreduksjoner: 
Solbakken barnehage, fagansvar 24, kr. 20.000,-. 
Oppvekst-/kulturkontor, fagansvar 21, kr. 20.000,-. 
Helse- og sosialadministrasjon, fagansvar 31, kr. 20.000,-. 
Administrasjon NMT, fagansvar 41, kr. 20.000,-. 
Rådmannen har fullmakt til å tilpasse dette innenfor fagansva-
rene. 
 
I medhold av eiendomskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende ut-
skrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 

Faste eiendommer i hele kommunen, jfr § 3 bokstav a. 
Det skrives ut skatt på særskilt skattegrunnlag som følge av 

at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal med-
tas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 
takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det 

særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny 
takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 
2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med en 
syvendedel (jf. Overgangsregel til §§3 og 4 første 
punktum.) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnla-
get er 5 promille. 

 
Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 5,0 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 eiendomsskattelo-
vens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 
2012 til 2018 har også fritak i 2019. 
 
Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommune-
styret etter søknad. 
 
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen be-
stemmer. 
 
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommu-
nen vedtatte skattevedtekter. 
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 
med endringer, §19, kan skatteyteren klage på den utskrevne 
eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag 
før. 
 
Investeringsbudsjettet for 2019, vedtas i samsvar med rådman-
nens arbeidsutkast av 27.11.18 og i samsvar med vedlagte skje-
ma 2A og 2B, herunder tilhørende mål og premisser for bevilg-
ningen med følgende endring. 
Det settes av en ramme på kr. 1.mill inkl. mva til asfaltering av 
kommunale veier. Dette finansieres med tilsvarende mva-
refusjon og låneopptak. Videre avsettes kr. 400.000,- til erverv 
av arealer ved Sitter havn. Dette finansieres med låneopptak. 
 
I tillegg bes det om at det så snart som mulig, og i løpet av vå-
ren 2019, fremmes politiske saker på: 

Opprusting av lokaler til ungdomsklubb 
Drift og vedlikehold av kommunale havner. 
Helsesøster – utrede behov for evt. endret stillingsstørrelse 

Barnehageopptak – utrede løsning for kommende års        

barnehagedrift. 

Fullstendig protokoll finner du på kommunens hjemmeside 


