
 

Tannlegekontoret 
Tannlege + sekretær  

 
Ons. 2. mars 
Ons. 30.mars 
Ons. 20 april 
Ons. 11. mai 
Ons. 1. juni 

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

FRISTER FOR INNLEVERING AV 
STOFF TIL HØR-HER 2022 

 
Utgave 2 kommer i løpet av uke 14                   
(4.—8. april) 
Innleveringsfrist 27. mars 
 
Utgave 3 kommer i løpet av uke 22    
( 30.mai—3. juni) 
Innleveringsfrist 22. mai 
 
Utgave 4 kommer i løpet av uke 33               
(15.—19. august) 
Innleveringsfrist 7. august 
 
Utgave 5 kommer i løpet av uke 41                
(10.—14. oktober) 
Innleveringsfrist 2. oktober 
 
Utgave 6 kommer i løpet av uke 49                
( 5.—9. desember) 
Innleveringsfrist 27. november 

VOLLAMYRA 
 
Åpningstider: 
 
Tirsdager Kl. 14:00—18:00 
 
November, desember, januar, februar og mars: 
Ingen lørdagsåpning 

Kommunale møter /med forbehold om endring-
er: 

 
Kommunestyre:    10. februar,  24. mars, 5. mai 
    
Formannskap:     1. februar, 15. mars, 26. april  
    
HU Næring– miljø og teknisk: 3. februar, 3. mars,  7. april 

Flatanger Kommune 
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HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

 Nr.  1 2022 



Nyansatte i kommunen 
 
 
Christian Hals 
35 år fra Oppland 
100% stilling som 
Vaktmester 
Ansatt fra  01.01.2022 
 
 
 
 
 

Hilde Tyldum Stordahl 
55 år bor på   
Ribsskogen. 
50% stilling som Plan– 
og prosjektleder. 
Ansatt fra 01.02.2022 
 
 

          VELKOMMEN 

Utdeling av hurtigtester 
Hurtigtester deles ut i henhold til nasjonale kriterier. Ring 

Flatanger legekontor/teststasjon for å få avklart om du 

har krav på gratis hurtigtest.  

 

Teststasjon/legekontoret i Flatanger deler ut hurtigtester 

etter avtale gjennom et vindu i 1.etg. Vinduet er merket 

med grønn plakat. Hurtigtestene deles ut i henhold til 

gjeldende nasjonale vedtatte kriterier. 

 

Har du kjøpt hurtigtester for å ha i egenberedskap 

hjemme? Det kan være lurt.  

Har du testet deg tidlig på morgenen fordi du hadde  

symptomer og ville sjekke om du kunne gå på jobb? Da 

kan du ta kontakt med Flatanger legekontor og høre om 

du har krav på gratis hurtigtest. Hvis svaret på det er ja, 

kan du hente ut en gratis hurtigtest der etterpå, etter     

avtale med dem. 

 
Telefonnummeret til legekontoret/teststasjon er  
74 22 11 37.  
De har telefontid mandag-fredag kl. 9-11 og 13-14. 
 
Hold deg oppdatert på hva som er gjeldede regler for tes-

ting og isolasjon på www.fhi.no 

HAR DU LYST PÅ SOMMERJOBB I KOMMUNEN? 
 
Vi har ledige sommerjobber innenfor teknisk etat. Arbeidsoppgavene er i hovedsak stell av grøntanlegg, 
vedlikehold og renhold. Vi trenger folk fra midten av mai til midten av august. 
 
Vi jobber med å få på plass mulighet for jobbskygging som en del av sommerjobb. Hvis du er interessert i 
finne ut mer om hva vi jobber med i kommunen, så kan du skrive ned noen ord om det i søknaden i din 
også.  
 
De som vil bli prioritert i år er: 

Ungdommer født 01.01.2000-31.12.2005  
Ungdommer med folkeregistrert bostedsadresse i Flatanger 
Har du førerkort er det et pluss 

 
Søknaden bør inneholde følgende: 

Fullt navn 
Adresse 
Fødselsdato 
Hva du vil jobbe med 
Hvilke uker du kan jobbe 

 
Send søknad på e-post til postmottak@flatanger.kommune.no og merk den med: «Sommerjobb 2022» 
 
Søknadsfrist: fredag 11.mars 
 
Hvis du har noen spørsmål angående søknaden, ta kontakt med servicekontoret på e-post  
postmottak@flatanger.kommune.no eller på telefon: 74 22 1100. 
  
Ønsker du sommerjobb innenfor helse- og omsorg, så kommer det en egen utlysning om det. 

 

http://www.fhi.no
mailto:postmottak@flatanger.kommune.no
mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


Jegerprøven 2022 
Flatanger kommune i samarbeid med Namdalseid Jeger og Fisk ønsker å  undersøke om det er interesse for   
Jegerprøvekurs i Flatanger i løpet av vinteren 2022.                                                                                                                                                                                                         

Alle som fyller 14 år i 2022 og eldre kan ta prøven.   Foreløpig ønsker vi bare å undersøke interessen, og 
det er ingen bindende påmelding i denne omgang. Vi må minimum ha 12   deltakere for at det skal bli ar-
rangert kurs.     

                                                                                                                                                             Gi be-

skjed på epost til Flatanger kommune: postmottak@flatanger.kommune.no eller send sms til viltansvarlig 
Øivind Strøm på tlf: 47637202 dersom du er interessert.  

 

Vi ser i eiendomsregisteret matrikkelen at det er 
en del bygninger i kommunen som ikke har    
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.  
I følge plan- og bygningsloven er det ikke lov 
å ta i bruk en bygning før det er utstedt                   
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.  
Alle bygninger som er søknadspliktig skal ha 
ferdigattest (dette er poengtert i                          
byggetillatelsen), og det er du som huseier som 
har ansvaret for å påse at dette blir gjort. Dette 
er viktig hvis noe skulle skje og det blir   behov 
for erstatning fra forsikringsselskap.  
Enkelte forsikringsselskap er nøye på dette og har gitt reduksjon av erstatning på grunn 
av manglende ferdigattest og ulovlig bruk. Manglende ferdigattest eller brukstillatelse kan 
også skape problemer ved salg.  
 
For tiltak det er søkt om før 1. januar 1998 er det ikke krav om å utstede ferdigattest. 
 
Ta kontakt med teknisk avdeling hvis du bor i, eller har en bygning som ikke har ferdigat-
test. Vi kan være behjelpelig med veiledning i hva som kreves for å ordne dette. 
 
 
Mvh 
Teknisk avdeling 
 

 

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no


Diverse planlagte aktiviteter: 
Ettermiddagstreff m/forskjellige tema på onsdager i partallsuker kl.18.00 – 20.00. 

Av og til arrangeres treff på Nordgårdsstua. Følg med på oppslag ☺. 
Strikkekafé på tirsdager i oddetallsuker.  
Varme lunsjer: Torsdag 17. februar, torsdag 10. mars  og påskelunsj torsdag         

07. april, alle dager kl. 11.00 – 13.30 
Helselaget arrangerer: 
”Karra-” og ”kjerring”-kaffe / kaffeslabberas på mandags formiddager fra kl. 

11.00 og utover starter opp igjen etter hvert. Følg med, det blir annonsert på  
FB og med meldinger. 

Helselagets årsmøte  avholdes på frivilligsentralen torsdag 10. mars kl. 18.00 
Digihjelpen: Infobrosjyre ble utsendt til alle husstander på nyåret. 
Vi tilbyr gratis datahjelp/drop-in en dag pr. uke, vekselsvis på biblioteket 

(tirsdager 17.30 – 19.30 i partallsuker) og på frivilligsentralen (onsdager      
12.30 – 14.30 i  oddetallsuker). Se egen info annet sted i bladet.  

”Fiskerens Venn” – Utstilling i hallen på Miljøbygget fra ca. 01. mars. Vi trenger 
hjelp av frivillige som kan låne ut fiskeredskaper, gjenstander og bilder.         
Ring oss! Se eget oppslag om saken annet sted i bladet. 

  
I forbindelse med Frivillighetens År 2022 blir det forskjellige arrangementer utover 
våren, noen i samarbeid med andre lag og foreninger. Følg med på oppslag og på FB.  
I brukthjørnet har vi mye ”smått og godt” billig til salgs. Stikk gjerne innom oss for 
en uformell prat, en kaffekopp eller to og kanskje en liten handel. Håper vi sees! 
 

                   

SNART VÅR PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 

LAUVSNES HELSELAG 
 

ÅRSMØTE TORSDAG 10. MARS 
KL. 18.00 PÅ                                  
FRIVILLIGSENTRALEN 

Agenda: Årsmelding, regnskap, valg,     
utlodning og kaffe.   

 

                             VELKOMMEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lunsj-bokprater og litterære pusterom, våren 2022 
 

Dagtid 

Mandag 07.02. kl. 11.30-12.30 Lunsj-bokprat på Flatanger folkebibliotek 

Søndag  20.02. kl. 12.00-13.30 Litterært pusterom på Flatanger folkebibliotek  

Mandag 07.03. kl. 11.30-12.30 Lunsj-bokprat på Flatanger folkebibliotek  

Søndag  27.03. kl. 12.00-13.30 Litterært pusterom på Flatanger folkebibliotek                                  

Mandag 04.04. kl. 11.30-12.30 Lunsj-bokprat på Flatanger folkebibliotek   

Søndag  24.4.  kl. 12.00-13.30 Litterært pusterom på Flatanger folkebibliotek                                               

Mandag 02.05. kl. 11.30-12.30 Lunsj-bokprat på Flatanger folkebibliotek    

Mandag 06.06. kl. 11.30-12.30 Lunsj-bokprat på Flatanger folkebibliotek 

Søndag  12. 06. kl. 12.00-13.30 Litterært pusterom på Flatanger folkebibliotek       

 

Ettermiddag 

Tirsdag 01.03. kl. 18.00-19.30 Litterært pusterom på Flatanger        

folkebibliotek 

 

Kveld 

Onsdag  06.04. kl. 20.00–21.30 Litterært pusterom på Miljøbygget 

Mandag 23. 05. kl. 20.00- 21.30 Litterært pusterom på Miljøbygget 

FISKERENS VENN 
 

Vi drar i gang Frivillighetens År 2022 og     planlegger ny utstilling 
i hallen på Miljøbygget. Da vil vi vise fram  brukte fangstredska-
per, gjenstander og bilder som er og har vært typiske for kystfiske-
rens arbeidshverdag. 
Derfor trenger vi hjelp fra dere mange frivillige der ute som har 
slike gjenstander. Kanskje du er den som for eksempel  har fis-
kestamp, sjøvotter, oljehyre, fiskekroker, garn og lignende lig-
gende som vi kan låne noen uker? 
Ring oss snarest og senest innen 25.02. på  
tlf. 47629695 eller tlf. 47078494 

UTSTILLING—VI TRENGER DIN HJELP 

Flatanger folkebibliotek 
 

Nå er vi i gang!  
Biblioteket og frivilligsentralen tilbyr gratis datahjelp en dag pr. uke. 
Trenger du hjelp til å komme i gang eller vil prøve ut/lære mer   hvordan 
bruke datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, da ringer du oss og/eller 
kommer når vi har ”åpent hus”. Håper vi sees! 
Biblioteket, tlf. 91520944, kom tirsdager i   partallsuker kl. 17.30 
Frivilligsentralen, tlf. 47629695, kom          onsdager i oddetallsuker kl. 
12.30  
Vi tilbyr en-til-en hjelp, ta med eget utstyr. 



Flatanger folkebibliotek inviterer til  

Dialektkveld  
Biblioteket/Lauvsnes skole 

Mandag 28. februar kl. 18.00 

Bodil Lindseth vil presentere boka «Dialekt i Flatanger»  

Det vil bli servering og arrangementet er gratis. 

Arrangementet støttes av   

Vel møtt! 

 

 

Flatanger folkebibliotek inviterer til forestillinga 

Skjærp dæ! 
Frivilligsentralen på Miljøbygget 

Mandag 28. mars kl. 18.00 

 
Den nordnorske forfatterdivaen Astri Hansen 

Juvik møter trønderrockeren Terje Tranaas på scenen. Vi lover, du har aldri opplevd 

noe lignende før!  

Knakende gode livsfilosofiske tekster mikses med musikk komponert eller spesielt 

utvalgt for anledningen. Teksten og musikken er skjør som glass eller brautende og 

frampå – som livet selv. 

Enkel servering. 

Billetter kr 200,- kan kjøpes i døra eller på forhånd. 

Velkommen! 

Merkedager i februar/mars 
Morsdag:   13. februar 
Valentinsdagen:  14. februar  
Fastelaven.   27. februar 
Blåmandag:   28. februar 
Fetetirsdag:      1. mars 
Askeonsdag:      2. mars 
Den internasjonale kvinnedagen: 8. mars 
Vårjevndøgn:   20. mars 
Sommertid starter:   27. mars 
 
 

Primstaven 
22. februar. : Per varmstein 
24. februar: Mattiasmesse 
12. Mars: Gregorrmesse 
16. Mars: Gudmundsmesse 
17. Mars: Gjertrudsmesse 
21. mars: Benediktsmesse 
25. mars. Marimesse om våren 
 
 



UKM 2022 
 
 
I år er det lagt opp til et UKM show med tema:  
Årets tema er «Livet på Bygda»  
Ungdommene har selv vært med å bestemme tema, planlagt og organisert løpet fram mot 
UKM lokalmønstring den 26. mars.  
Fjorårets UKM ble kun delvis gjennomført digitalt, der vi laget en film omkring alle aktiviteter knyttet til 
UKM og produksjoner i ulike workshops.  
 
I år kommer vi til å bestille workshops som ungdommen har ønsket seg i:  

• Dans/TikTok 

• Design/Redesign 

• Make-up, scenesminke 

• E-sport 
Mat og estetikk   

For påmelding, følg med på www.ukm.no/flatanger/. Workshops blir lagt ut der i tillegg til          
informasjon på skolene.  

 
Noe av det flotte de har lært og produsert kan dere få se på UKM lokalmønstring den 26.mars 2022 –       
vi kommer tilbake til tid og sted på våre kommunesider eller på www.ukm.no  
 
 
 

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 
 
 
Kommunen er med å feire Frivillighetens år 2022! 
Kulturdepartementet støtter Frivillighetens år, der kommuner, fylkeskommuner og 
næringsliv er støtte til frivillig sektor sin aktivitet.  
 
Vi har i høst hatt felles dialog med grendelag i kommunen for å samle inn ideer til feiringen.  
Hovedmålet er å hjelpe frivilligheten å synliggjøre sine formål, sin aktivitet og betydning i lokalsamfunnet. 
Rekruttering og organisering av nyttige aktiviteter og samarbeid mellom ulike parter blir viktig jobb i år.  
Grendelag kan på bakgrunn av sine ideer søke om midler til gjennomføring av sine arrangement. For     
søknadskriterier og nærmere informasjon følg med på hjemmesiden til kommunen og lokalavisa. Utlysning 
og søknadsfrist kommer 15.mars 2022.  
  
Flere lag og organisasjoner har allerede søkt om å delta med «Vår dag» markering. «Vår dag»                 
gjennomføres som et eller flere arrangement i regi av et lokalt lag eller forening og er å finne på denne   
adressen: VÅR DAG — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no), eller på kommunens hjemmesider.  

 
 

ORDINÆRE KULTURMIDLER 
 
Kulturmidler skal også stimulere til økt aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. Dette er en årlig           
utlysning, mer informasjon finner under – Kultur og fritid – Tilskudd – Ordinære og ekstraordinære        
kulturmidler på kommunens hjemmeside.  
 

Minner om søknadsfrist for ordinære kulturmidler er 15. april 2022 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ukm.no%2Fflatanger%2F&data=04%7C01%7CBrit-Floan.Oie2%40flatanger.kommune.no%7C49a3e28dcdf44573184708d9ea46ce77%7C8a4a87ad14a048a09c88c53f230a5f9e%7C0%7C0%7C637798412092426413%7CUnknown%7CTWF
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ukm.no%2F&data=04%7C01%7CBrit-Floan.Oie2%40flatanger.kommune.no%7C49a3e28dcdf44573184708d9ea46ce77%7C8a4a87ad14a048a09c88c53f230a5f9e%7C0%7C0%7C637798412092426413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJ
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrivillighetensar.no%2Fvardag&data=04%7C01%7CBrit-Floan.Oie2%40flatanger.kommune.no%7C49a3e28dcdf44573184708d9ea46ce77%7C8a4a87ad14a048a09c88c53f230a5f9e%7C0%7C0%7C637798412092426413%7CUnknown%


TELEFONLISTE 
NAVN TITTEL TLF.NR 

HELSE- OG OMSORG 

  Legekontoret - telefontid: (9-11 og 13-14) 74 22 11 37 

  Jordmor kontoret 909 59 488 

  Lauvsnes Tannklinikk 469 49 840 

Liv Brønstad Helse- og omsorgssjef 476 49 546 

Lena Rian Hågensen Helsesykepleier 907 03 180 

Stine Haukø Sjursen Fysioterapeut 476 31 049 

Thomas Nordengen Fysioterapeut 951 37 667 

Torunn Strøm Kommunefysioterapeut 476 30 753 

NÆRING, MILJØ OG TEKNISK 

Lars Morten Fløan Teknisk sjef 458 69 184 

Øivind Strøm Veileder landbruk/næring 476 37 202 

Gunnar Kvaløsæter Byggesaksbehandler 476 42 879 

Morten Kristiansen Oppmålingsingeniør 476 48 051 

Rita Kvaløsæter Fagleder 476 46 731 

Narve Iversen Fagarbeider 907 96 151 

Inge Havstein Fagarbeider 990 38 406 

Johan Lauvsnes Fagleder veg, vann og avløp 906 16 474 

Yngve Sivertsen Fagarbeider 950 59 224 

Eivind Johnny Dahle Fagarbeider 901 27 439 

Christian Hals Vaktmester 979 57 058 

OPPVEKST OG KULTUR 

Lovise Angen Oppvekstsjef 915 73 748 

Gro Seltveit Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944/ 
476 46 062 

Anastasia Doroshyna Kultursjef 476 46 170 

PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 

Rita Stamnes Avd. sykepleier institusjon 476 78 108 

Siri-Mette Røstvoll Avd. sykepleier åpen omsorg 476 75 466 

Lill-Merethe Bye Leder brukerkontor 902 33 143 

Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475 

Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742 

  Kjøkken 476 80 694 

  Skjerma avd. 476 88 822 

  Vaktrom hjemmesykepleien 476 79 236 

  Hjemmesykepleien 476 76 995 

LAUVSNES SKOLE 

Unn Kristin Daling Rektor 476 62 298 

Hanne B. Havn Høstland Avdelingsleder 905 96 604 

Hilde Kålen Inspektør 476 67 219 

  SFO 974 94 032 



 

Utdrag fra vedtak i kommunestyremøte 16/12-2021  
Fullstendig protokoll finner du på kommunens  hjemmeside. 

 
PS 59/21:Ungdomsklubben - vurdering av kommunale lokaler til midlertidig drift  
 
Vedtak: I første omgang rehabiliteres leide ungdomsklubblokaler i Lauvsnes samfunnshus for å etablere et forsvarlig innemiljø i 
lokalene slik at de innen relativt kort tid kan tas i bruk til formålet igjen. Dette betinger bl.a. etablering av ventilasjonsanlegg i  
lokalene. Flatanger kommune finansierer de nødvendige investeringer innenfor en kostnadsramme på kr. 200.000 + mva , i tråd 
med tilbud fra Lauvsnes grendelag av 15.12.2021. Det forutsettes at grendelaget organiserer og administrerer investeringsarbeidet. 
For at kommunen skal kunne finansiere prosjektet over investeringsregnskapet forutsettes at gjeldende leieavtale gjøres gjeldende  
i minimum 3 år etter at investeringene er gjennomført. Dette betyr at gjeldende leieavtale gjøres gjensidig uoppsigelig fram til 
1.1.2025. Kommunen finansierer investeringen med avsatte ramme i investeringsbudsjett for 2022, prosjektnummer 0284, benevnt 
som «Ungdomsklubben – lokaler»  
 

PS 60/21: Rekrutteringstiltak - helse og omsorg  
 
Vedtak: Flatanger kommune ved pleie- og omsorgstjenesten viderefører rekrutteringstiltak innenfor pleie og omsorgssektoren med 
følgende hovedprioriteringer:  

 Startlønn for nyansatte sykepleiere/vernepleier/helsefagarbeidere med mindre enn 10 års ansiennitet får startlønn tilsvarende 
10 års ansiennitet. De følger ansiennitetsstigen i henhold til opparbeidet ansiennitet. De får ikke rekrutteringstillegget      
nyansatte med 10 år eller lengre ansiennitet får.                                                                                                                                 

 Økt startlønn til nyansatte sykepleiere/vernepleiere/fysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer på kr 25 430,- fra til            
settingsdato.  

 Økt startlønn til nyansatte helsefagarbeidere/fagarbeidere med 10 års ansiennitet eller mer på kr. 12 580,- fra tilsettingsdato.  

  Avlønning av sykepleierstudenter i tråd med det som gjøres i omliggende kommuner.  

  Fortsatt kontinuitet i tilbud om lærlingeplass.  

  Kommunens rekrutteringstiltak markedsføres på nasjonalt nivå.  

  Det utarbeides en egen rekrutteringsstrategi for kommunen generelt med en egen del om rekruttering innenfor helse- og           
omsorgs spesielt.  

 Startlønn for nyutdannede sykepleiere/vernepleier/helsefagarbeidere tilsvarende 10 års ansiennitet (ca. kr 90 000 for       
sykepleier/vernepleiere og ca. 70 000,- for helsefagarbeidere i tillegg til tariff). De følger ansiennitetsstigen i henhold til 
opparbeidet ansiennitet. De får ikke rekrutteringstillegget nyansatte med 10 år eller lengre ansiennitet får.  

  Tilskudd til nyansatte sykepleiere/vernepleiere/fysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer på kr 25 430,- fra             
tilsettingsdato.  

 
UTVORDA OPPVEKSTSENTER 

Elin Frisendal Rektor/Styrer  974 36 651  

Utvorda oppvekstsenter Barnehage  974 35 933  

VANGAN BARNEHAGE 

Birgit Sørum Styrer  902 57 186  

Avd. Bris 1 – 2 år  907 40 860  

Avd. Kuling 2 – 3 år  475 15 226  

Avd. Storm 3 – 6 år  907 05 633  

SENTRALADMINISTRASJON 

Rune Strom Rådmann  476 36 043  

Olav Jørgen Bjørkås Ordfører  970 62 990  

Kari Imsgard Personalsjef  476 31 249  

Gunnar Einvik Økonomikonsulent  476 36 505  

Tove Mette Aune Konsulent økonomi/IT  476 36 577  

Anita Stamnes Hågensen Sekretær  74 22 11 00  

Brita M. Fløan Øie Fagarbeider 
 74 22 11 00  



 

PS 62/21: Suppleringsvalg grunnet fritak fra politiske verv.  
 
Suppleringsvalg grunnet fritak fra politiske verv for Anne Elisabeth Skjørholm og Berit Hestnes.                                                  
I h.h.t. kommunelovens § 7-10 går Martin Klocke (AP) automatisk inn som fast medlem i Flatanger kommunestyre for resten av 
valgperioden.                                                                                                                                                                                     
 1) Som nytt varamedlem for grupperingen SP, FRP, H og AP i Flatanger formannskap velges Fredrik Klocke som         
 fø rste  varamedlem i denne gruppen.                                                                                                                                                            
 2) Som medlem i valgkomiteen for ulike lag velges Fredrik Klocke.                                                                                                
 3) Som nytt fast medlem for AP i HU-NMT velges Per Bårdsen.                                                                                                    
 4) Som nytt andre varamedlem for AP i HU-NMT Wenche Hanssen  
 
I og med at Fredrik Klocke går ut av kontrollutvalget må det, etter kommunelovens § 23-1, foretas nyvalg av hele                         
kontrollutvalget.                                                                                                                                                                                                      
Følgende kontrollutvalg velges for resten av valgperioden: Faste medlemmer:  
 
 1)Kari Leknes (leder) (SV)                                                                                                                                                                
 2) Susann AA. Skotnes (H)                                                                                                                                                                   
 3) Martin Klocke (AP) NY!                                                                                                                                                               
 4) Maren Nordhus (SP)                                                                                                                                                                                       
 5) Håvard Hårstadstrand(FRP)      
                                                                                                                                                              
Personlige varamedlemmer:                                                                                                                                                                                
 For nr. 1: Otto Sandnes (SV)                                                                                                                                                                         
 For nr. 2: Svein Gøran Halmøy (H)                                                                                                                                                                    
 For nr. 3: Inger Steffensen (AP) NY!                                                                                                                                                                  
 For nr. 4: Kjell Gunnar Lein (SP)                                                                                                                                                                        
 For nr. 5: Rolf Haugsbakk (FRP  

 
 
 
PS 64/21: Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2022 pleie- og omsorgstjenesten  
Vedtak: Vedlagte egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen pleie og omsorgstjenesten vedtas gjeldende fra 1.1.2022.  
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 175,-.  
 
3. Egenbetaling for mat Frokost kr 45,- Lunsj kr 55,- Middag kr 88,- Aftens kr 45,- Helpensjon kr 4 474,- (Kun for beboere i    
omsorgsbolig] Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,5 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det   
enkelte produkt.  
 
4. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres. Satsene her følger statens satser for                 
kjøregodtgjørelse  
 
5. 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: 125,- kr                                                                                                                                            
Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 157,- kr                                                                                                                                             
Suturfjerning med/uten skiftesett: 157,-/125,- kr                                                                                                                                 
Injeksjon: 125,- kr.  

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

0-2 G 0 – 212 798 Fastsettes gjennom rundskriv 

  

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

2-3 G 212 798 - 319 197 83,- pr time 1 152,- pr. mnd. 2 190,- pr. mnd. 

3-4 G 319 197 – 425 596 109,- pr time 1 541,- pr. mnd. 3 070,- pr. mnd. 

4-5 G 425 596 – 531 995 149,- pr time 2 183,- pr. mnd. 4 389,- pr. mnd. 

Over 5 G 531 995 178,- pr time 2 468,- pr. mnd. 5 221,- pr. mnd. 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2021 kroner 106 399,-. 



PS 65/21: Fastsettelse av leie for ulike boformer og annet utleie pleie- og omsorgstjenesten 2022  
 
Vedtak: Vedlagte priser for leie av ulike boformer og annet utleie i pleie- og omsorgstjenesten vedtas gjeldende fra 1.1.2022  
 
1. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for opphold i institusjon, korttidsopphold/døgnopphold,   
dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.  
 
2. Husleiesatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Leie av hår- og fotrom  
 Hår/frisør: Dagsleie kr 630,- (forutsatt minimum 5 kunder)  
 Fotrom: Dagsleie kr 630,- (forutsatt minimum 5 kunder  
 
 4. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.  
 Det fastsettes en egenandel på kr 526,- for utleie til lag og foreninger.  
 Det fastsettes en egenandel på kr 626,- for utleie til private  

 
PS 67/21: Betalingssatser oppvekst og kultur 2022  
 
Vedtak: Saken utsettes, og fremmes på nytt til neste kommunestyremøte.  
 

PS 71/21: Møteplan kommunestyret, 2022  
 
Vedtak: Kommunestyret avholder møter på følgende torsdager i 2022: 
  10.februar, 
 24.mars,  
 5.mai,  
 16.juni,  
 1.september,  
 27.oktober og  
 15.desember.  
I utgangspunktet settes møtestart til kl. 16.00.  I møter med stor og omfattende saksmengde får ordfører i fullmakt å vedta      
tidligere møtestart etter forutgående kunngjøring  
 

Møteplan formannskap, 2022  
Formannskaps behandling av sak 91/2021 i møte den 30.11.2021:  
 
Vedtak: Ordinære formannskapsmøter avholdes på følgende tirsdager i 2022:                                                                        
 1.februar,  
 15.mars,  
 26.april,  
 10.mai,  
 7.juni,  
 23.august,  
 20.september,  
 18.oktober,  
 15.november og  
 29.november.  
I tillegg er 28. oktober avsatt til Namdalstinget, der formannskapet møter. 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  
 

Møteplan hovedutvalg for næring, miljø og teknisk. 2022 : 
Hovedutvalg for Næring miljø og teknisks behandling av sak 54/2021 i møte den 02.12.2021:  
 
Vedtak: Det avholdes møter i Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk (HU-NMT) på følgende datoer i 2022:  
3.februar,     25.august    
3.mars,     22.september 
7.april,      3.november 
12.mai,      8.desember 
9.juni    
  Klokkeslett og møtested kan variere og blant annet være avhengig av evt. befaringer  

Type bolig Husleie 2021 pr. mnd. 

Stor omsorgsbolig 7 677,- 

Liten omsorgsbolig 7 300,- 

Trygdheim 6 578,- 

Kvitveistunet Husleie beregnes i forhold til inntekt 

Omsorgshybel 5 572,- 



 
GUDSTJENESTER 

MARS 
 
06.03: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00                 
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og  

organist Stein Moe. Dåp. Takkoffer          
 menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
 
20.03: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl.11.00              
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og  

organist Stein Moe. Takkoffer                      
menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

 
20.03: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 15.00            
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og  

organist Gudmund Thorsen. Utdeling av 
påskebok til 9- og 10- åringer og 
«Tidslinjen» til 11-åringer. Takkoffer til 
Blomsterfondet. Kirkekaffe. 

 
 APRIL 
 
03.04: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00                 
 v/ fung. sokneprest Paul Skuland og  

organist Stein Moe. Utdeling av påskebok    
 til 9-åringer. 

Takkoffer til trosopplæringen.  
Årsmøte etter gudstjenesten med vanlig 
årsmøtesaker. Orientering fra                      
menighetsarbeidet og kirkeforeningene.           
Kirkekaffe. Se plakater.  

 
 

 
 
14.04: Skjærtorsdag. Gudstjeneste på                
 Pleie - og omsorgstunet kl. 16.30 
  v/ fung. sokneprest Paul Skuland og          
 organist Stein Moe. 
 
14.04: Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste               
 kl. 19.00 i Løvøy kirke 

v/. fung. sokneprest Paul Skuland og         
organist Stein Moe. Takkoffer til                       
menighetsarbeidet.  

 
15.04: Langfredag. Kveldsgudstjeneste                   
 kl. 19.00 i Vik kirke. 

v/. fung. sokneprest Paul Skuland og organist 
 Stein Moe. 
 
17.04: Påskedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke               
 kl. 11.00  

v/ fung. sokneprest Paul Skuland og organist 
Stein Moe. 
Takkoffer til HimalPartner. 

 
17.04: Påskedag. Gudstjeneste i Statland kirke          
 kl. 15.00  

v/ vikarprest Harald Schøien og organist 
 Gudmund Thorsen.  

Takkoffer menighetsarbeidet. 
 

Velkommen til kirken! 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flatanger menighet har vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 
     Ofringer i Løvøy kirke 132546 
     Gaver til Menighetsbladet 133833 
     Piano Vik kirke 138111 

Info fra Kirkekontoret 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 5. april.  
 
Følg med i media og gi din gave til aksjonen «Håp i en dråpe vann». 
Vippsnummer 2426 eller kontonummer 1594 22 87493. 
Kanskje blir det bøsseaksjon også. 
På vegne av kirkene i Norge, jobber Kirkens Nødhjelp med å sikre at mennesker i nød får tilgang til 
vann, hygiene- og sanitære løsninger. Dette har vært tema for Fasteaksjonen siden 2015. I 2022 har vi 
også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, gjennom vanning via dryppsystemer. Dråpene fra  
rørene gir liv og vekst, som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg og sine :                               

https://www.fasteaksjonen.no/ 

Salmekveld i Løvøy kirke torsdag 10. mars kl. 18.00 
i forbindelse med at Løvøy kirke er 150 år 2022.  
Flere aktører deltar sammen med fung. sokneprest Paul Skuland  
og organist Stein Moe. Alle velkommen! 


