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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 2-2012     juli år 2012    Årgang 13 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

For en kommune som Vevelstad – som funksjonelt er en øykommune i og med at vi er 

avhengig av ferge eller hurtigbåt for kommunikasjon med omverden – så vil alltid samferdsel 

være et viktig tema som engasjerer de fleste. I utdrag av vedtak fra politiske organ i dette 

nummer av informasjonsavisa er formannskapets reaksjon på anbudsrunden for 

konkurranseutsetting av fergesambandet Tjøtta-Forvik tatt med. Fylkeskommunen legger ikke 

opp til kapasitetsøkning i dette sambandet i anbudsperioden 2014-2019, noe som i realiteten 

kan medføre at dagens kapasitet i sambandet ikke økes før etter 2020 eller 2021. Innspillet fra 

Vevelstad ble ikke tatt hensyn til, og på denne bakgrunn har formannskapet nå bedt om et 

møte med samferdselsråden i fylket. Alstahaug kommune har gitt uttrykk for samme 

frustrasjon som Vevelstad, og det er viktig at de berørte kommunene, inklusive Brønnøy, 

opptrer samlet i dette spørsmålet. Internt i kommunen er det også et problem at Stokkasjøen 

fergeleie har så få anløp i løpet av dagen. Problemet i dag synes størst i den perioden når 

suppleringsferga ikke er i drift. Sjøl om ikke ferga er full på alle turene, så er det relativt 

mange gjenstående biler både på Tjøtta, Forvik og på mellomstedene på de mest benyttede 

turene morgen og ettermiddag. For gjennomfartstrafikken er det er kraftig misforhold mellom 

en 50-bilsferge over Velfjorden og en 28-bilsferge Forvik-Tjøtta, der i tillegg ferga over 

Velfjord kan ta tre turer mens Tjøttaferga tar en tur. 

 

Moderne kommunikasjon omfatter også breiband og telefon. Her ser det endelig ut til å løsne 

for breiband og mobildekninga i Vistenfjorden. Etter en anbudsrunde i vår, og påfølgende 

forhandlinger, har kommunen nå tegnet kontrakt med selskapet NetCom om utbygging av 

sendernettet i Vistenfjorden. Det blir en sender på Hamntindberget på Visthus som vil dekke 

Visthus og Kilen, dvs de ytre områder av fjorden, og en sender på Nonshaugen i Ausa som vil 

dekke hele Strandbukta og Ausenområdet. I tillegg vil denne senderen nå en repeater like ved 

Bønå som vil gi dekning for Bønå og Aursletta. Dekningskartene for sendere og repeater ser 

meget bra ut – alle fastboende, de aller fleste hytter og fritidseiendommer, samt hele 

fjordsystemet vil ut fra dette kartet få god dekning. NetCom har forpliktet seg til å være ferdig 

med arbeidene innen 31. januar 2013. 

 

En kald vår og forsommer er nå avløst av litt mer behagelige temperaturer. Været i vår har 

ikke gått ut over grasveksten. Sjøl om slåttonna kom i gang litt senere enn vanlig, har det vært 

gode grasavlinger. Vi får håpe på fortsatt flotte dager i tida framover, og jeg 

ønsker alle vevelstadværinger og 

besøkende en riktig god sommer!    

 

 

 Hilsen Ronald 

         
 M/F Tjøtta          Nonshaugen i Ausa     
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Shake - Folkehelsekampanje 
 

 
 

Folkehelsekoordinatorene på Sør-Helgeland jobber for å bedre folkehelsa hos innbyggerne. 

Konkurransen SHAKE er en lavterskel konkurranse som passer for alle, uavhengig av alder, 

funksjonsnivå eller form. Konkurransen er todelt, den er både en intern konkurranse i hver 

kommune de innbyggerne konkurrerer mot hverandre, samt en kommunekamp – hvem har 

den mest aktive befolkninga på Sør-Helgeland! 

                                                  

Bli med og delta i KOMMUNEKAMPEN SHAKE – Sør Helgeland Aktiv for Kroppen. Bruk 

hver en anledning til å bli litt svett/få opp pulsen og skriv det på poengkortet. Det kan være 

plenklipping, rake plena, leik, fotball på løkka, klatring i trærne, trillebårekjøring med last, 

sykling, tur med barnevogn, jogging, osv. osv.  

Poengkort kan fås på Rådhuset - de henger også på oppslagstavler på Åsmyra og ved Coop`n. 

                                                     

Alle vevelstadværinger oppfordres til å delta i kommunekampen SHAKE, og bidra til at 

Vevelstad blir den kommunen med mest aktive innbyggere på Sør Helgeland (vi skal slå 

Bindal, Brønnøy, Sømna og Vega!).  

                                                              

Lever poengkort 1. september i postkassen på Rådhuset, og få muligheten til å vinne premie 

underveis. Henger du med i konkurransen i ett år, er du med i trekningen av større premier, 

eks. gavekort. 

 

Ring gjerne folkehelsekoordinatoren på telefon 75 03 80 73 dersom dere har spørsmål. 

Lykke til! 

          

                              
 

Vevelstad Idrettslag – 50 års jubileum (1962 – 2012) 

Jubileumsarrangement lørdag 25. august kl. 10.00 – kl. 18.00 

 Fotballturnering for barn 

 Bedriftscup med mulighet for valgfri bekledning 

 Turløype 

 Konkurranser med premier 

 Kiosksalg, grillmat og rømmegrøt 

 Fest fra kl. 20.00 

Mer informasjon kommer!      
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Elgvald 2012 - tildeling 
 

Viltnemnda vedtok i møte 19. juni elgtildelingen i Vevelstad for 2012: 

 

     

Vald Dyr 

Voksent 

hanndyr 

Voksent 

hunndyr Kalv 

Åsen-Klausmark 3 1 1 1 

Felt 2 Brøløs-Forvik 1 0 0 1 

Andalen-Lauknes 1 1 0 0 

Tverrlandet/Almosen 2 1 1 0 

Stokka/Visthus 6 2 2 2 

Sætra 6 2 2 2 

Austerfjorden 2 1 0 1 

Aursletta 6 2 2 2 

Laksmarka 4 1 2 1 

Bønå 4 2 1 1 

Ytre Visten storvilt, vald 6 6 2 2 2 

 41 15 13 13 

     

Hamnøya - bestandsplanområde 2010 – 2013, 

kvote ut fra bestandsplan.   

 

Fellingsavgiften er satt til kr 430,- for voksent dyr og kr 250 for kalv. 

 

 

 

Jakt i Laksmarka 2012. 

 

I møte i Viltnemnda 19.6.12, ble det trukket følgende prioritering av jaktlagene som hadde 

søkt om elgjakt i Laksmarka: 

 

1. Jaktlag, Ole Arnold Bønå 

2. Jaktlag, Lasse Olsen 

3. Jaktlag, Ole J. Hansen 
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Vei- og områdenavn – offentlig høring 
 

Formannskapet vedtok 26.10.2011 at arbeidet med innføring av veiadresser i kommunen 

skulle starte opp. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. Bakgrunnen er 

adresseregelverket i lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) og matrikkelforskriften, der 

Miljøverndepartementet i merknaden til § 21 Fastsetjing av offisiell adresse sier: 

”…. Departementet føreset at bruk av matrikkelnummerforma etter kvart 

går ut, og at vegadresseforma blir innført som felles form for heile landet...” 

Matrikkelloven pålegger at det tildeles veinavn og husnummer ved igangsetting av 

byggetillatelse, det er også et sterkt ønske fra sentrale adressebrukere at det settes i gang 

prosjekt med å tildele veiadresser i kommunene. Veiadresser gir en bedre og enklere 

stedsangivelse enn matrikkeladresser, dette er en fordel for alle som trenger å finne fram til et 

angitt sted. Særlig er det viktig i tidsknappe situasjoner. I tillegg vil en ved å gå bort fra 

matrikkeladresser skape et enhetlig system som fungerer lettere sammen med andre 

adressesystemer som for eksempel postadresser. 

I en tredjedel av kommunene i Nordland finnes det ikke offisielle gate-/veiadresser, bare 

matrikkeladresser (det vil si at gårds- og bruksnummer er adresseidentifikasjonen). Det 

arbeides for at veiadresser skal være på plass i alle kommunene i Nordland innen utgangen av 

2012. 

Etter vedtaket om oppstart av arbeidet i Vevelstad ble det sendt brev til lag og foreninger på 

Hamnøya, Stokkasjøen, Visthus, Kilen og Indre Visten, med frist 1.mars 2012 for å komme 

med forslag. På Vevelstadfastlandet ble det arrangert et allmøte for å diskutert vei- og 

områdenavn for denne delen av kommunen. På bakgrunn av de innspill som har kommet inn i 

denne runden har formannskapet i Vevelstad kommune har utarbeidet forslag til vei– og 

områdenavn i Vevelstad kommune,  

 

Forslaget er nå lagt ut til offentlig høring. 
Det er viktig å merke seg at det er nå den enkelte har mulighet til å påvirke 

navneprosessen. Etter at navnene er vedtatt vil det bli sendt ut brev om tildelt 

husnummer til den enkelte eiendom. Det vil da være for sent å mene noe om selve 

navnevalget. 

 

Etter at høringsperioden er over vil alle skriftlig begrunnede innspill bli vurdert av 

formannskapet, før endelig innstilling legges fram for kommunestyret. 

 

Eventuelle forslag til andre vei – el. områdenavn, eller skrivemåter, 

begrunnes og sendes Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 Vevelstad eller 

på e-post til post@vevelstad.kommune.no innen 1.august 2012.  
 

 

Tilleggsadresser 
Når det gjelder bruk av tilleggsadresser for å kunne ta vare på gamle bruksnavn av kulturvern-

messig verdi, er det slik at hjemmelshaver til den eiendommen som ønsker å ta i bruk en 

tilleggsadresse må søke skriftlig til kommunen som vurderer om navnet kan godkjennes som 

tilleggsadresse, dvs. om det kommer inn under betegnelsen nedarvet stedsnavn. Slike 

søknader kan sendes inn, og blir behandlet uavhengig av veinavnsaken i kommunen. 
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FORSLAG PÅ VEINAVN:     
Veinr Navneforslag Beskrivelse av veistrekning 
1 Landvindsveien Fv17 fra Andalen til Forvik 

 Hovedveien  

 Vevelstadveien  

   

2 Vistnesveien Fv111 fra Forvik til Vistnesodden 

   

3 Hamnøyveien Fv112 fra Vågsodden til Hamn 

   

4 Vistoveien Fv114 fra Stokkasjøen til Visthus 

 Stokkaveien og Visthusveien Deles i skillet mellom gnr 38 og gnr 40 

   

5 Nerveien Kommunal vei på Høyholm 

 Gammelveien  

   

6 Slottvikåsen Ny vei nede i Slotvikåsan foreslås lagt til eksisterende 

   

7 Osodden Kommunal vei til Osodden 

   

8 Nordvika Kommunal vei i Nordvika Havn, Forvik 

   

9 Nordodden Kommunal vei på Vågsodden 

   

10 Bjønnviksjøen Kommunal vei på Hesstun, til Bjørnviksjøen  

   

11 Nordsjøveien Kommunal vei til båthavna på Hesstun 

   

12 Brennåveien Kommunal vei til Brennåa på Stokkasjøen 

   

13 Syvikveien Kommunal vei til Solbu på Visthus 

   

14 Syhågjen Fra avkjørsel v/Sigfred Grønbech til sjøen (Høyholm) 

   

15 Strandveien Fra Fv111 til Strand  

   

16 Legdet Fra Fv112 v/Ronald Lind til Lillegjerdet (Hamnøya) 

   

17 Vågsvikjen Fra Fv112 v/Bedehuset til Viken (Hamnøya) 

   

18 Nordmarka Avkjørsel til Leirvika Hyttefelt (Hamnøya)  

   

19 Tuven Fra Fv112 v/Jekthammer til ”Nordsjøveien” (Hamnøya) 

   

20 Syskogveien Fra Fv114 til Britt Nilsen (Visthus) 



Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside: www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

6 

 
 

 

 



Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside: www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

7 

FORSLAG PÅ OMRÅDENAVN 
 

Områdenr Navneforslag Beskrivelse av området 
   

1 Vistenfjorden Almosen og Tverrlandet, ( se kart) 

   

2 Kilvågen Gårdsnr 17, 18 og 19 (se kart) 

   

3 Strandbukta Se kart 

   

4 Kvalvågen Se kart 

   

5 Ausen Se kart  

   

6 Indre Visten Se kart 

     

7 Fjordholmen Fjordholmen, gårdsnr 4 

   

8 Nesodden Hytter på Høyholm 

   

9 Andalen Andalen, gårdsnr 5 
 

 

 

 

 

 

 
 

Liåvatnet 1. juli 2012 – mye snø i fjellet! 
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Vevelstad Folkebibliotek 
  
Vi har: 

 Bøker, lydbøker, DVD og VHS film, NintendoDS og PCspill. 

 Publikums – PC 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 
BOKSØK 
Sjekk hjemmefra om boka du tenker på finnes på biblioteket ved å gå inn på hjemmesida til 

Vevelstad kommune. Under Tjenester til venstre finner du Biblioteket. Klikk deg inn og gå til 

Katalog under Nyttige lenker nederst på biblioteksida. Her kan du søke etter boka og se om 

den er ledig. Hvis vi ikke har det du leter etter, kan vi fjernlåne til deg. 

 

JUL I VEVELSTAD 
I forrige nummer av informasjonsavisen etterlyste vi julehefter. Dette har gitt resultater og vi 

takker så mye til dere som har vært behjelpelig med å skaffe oss hefter. Vi har fortsatt ikke 

fått tak i heftene fra årene 1982, -87, -89, -90, -92, -95, -96 og 1997, og ber derfor enda en 

gang om hjelp. 
 

Kjenner noen til om det ble utgitt Jul i Vevelstad alle disse årene, og om første utgave kom i 1975 og 

siste i 1998?  

 

DIN FANTASTISKE BABY - DVD 
Fem kvinner fra Stine Sofies Stiftelse sykler i mai/juni Norge på langs for å sette fokus på 

stiftelsens visjon - En barndom uten vold. De hadde flere syklende støttespillere med seg da 

de besøkte kommunen 4.juni for å overnatte og samtidig holde foredrag i bibliotekets lokaler. 

Stiftelsen har gitt ut en foreldrepakke med informasjon til alle nybakte foreldre som skal deles 

ut ved alle landets fødeavdelinger.  

For nybakte foreldre som ikke fått denne, eller for andre interesserte, har vi nå denne 

informasjonspakken til utlån på biblioteket. 
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MUSIKKTEATER-FORESTILLING 
Tirsdag 12. og onsdag 13.juni hadde biblioteket i samarbeid med ”Den kulturelle 

spaserstokken” og ”den kulturelle skolesekken” fint besøk. 

Det var Vinjeproduksjonar som var på turnebesøk 

med forestillingen som er bygd på Asmund 

Olavsson Vinjes (1818-1870) ”Ferdaminne frå 

1860”.  

Vinje var poet, journalist, forfatter og, i likhet med 

Ivar Åsen, en forkjemper for målsaken. 

 

Skuespiller og sanger Magne Skjævesland, pianist 

Andrea Cvetkovic og felespiller, skuespiller og 

sanger Oddrun Valestrand sto for framføringen.  

 

Pianist Cvetkovic og felespiller Valestrand ga liv til forestillingen med vakker musikk, mens 

Skjæveslands sang, fortelling og skuespilleri utløste spontan applaus da Vinje danset med 

seterjentene på vollen og foretok et vellykket hallingkast..  

 

Onsdag formiddag framførte Vinjeprodusjonar den samme forestillingen til glede og 

begeistring for beboere i eldreboligene og ved Vevelstad sykehjem. Musikkteater- 

forestillingen ble godt mottatt av bygdas eldre, og ga tilbakemeldinger om at underholdningen 

kanskje er noe av det beste som har vært presentert ved sykehjemmet. 

 

De som ikke hadde anledning til å få med seg forestillingen, kan låne lydboka på biblioteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAKATUTSTILLING 
Eventyr! Asbjørnsen og Moe 

Denne plakatversjon av Nasjonalmuseets vandreutstilling med eventyrillustrasjoner 

Eventyrlig. Gamle fortellinger i ny drakt blir vist på folkebiblioteker over hele landet i 

forbindelse med vandreutstillingen. 

Asbjørnsen og Moes arbeid med de norske folkeeventyrene fikk varige 

konsekvenser for språket vårt, litteraturen vår og den måten vi tenker på. I år 

er det 200 år siden forfatteren, eventyrsamleren, folkeminnegranskeren og 

zoologen Peter Christen Asbjørnsen ble født i Christiania. Den 22. april 

1813 ble dikteren, eventyrsamleren, teologen og biskopen Jørgen Moe født i 

Hole i Buskerud.                                                                                                                                 

Kom og se bøkene som vekker trollet i deg! Vi har hentet frem noen av de 

viktigste eventyrbøkene.              
Illustrasjon: Theodor Kittelsen  

 

Utstillingen vises i Allbrukshuset fra 15.juni.  

NORGES HISTORIE 
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Her kan du se og høre presentasjon av det nyskrevne og engasjerende 

historieverket Norvegr som vi nå har på biblioteket:  

http://www.youtube.com/watch?v=0rQfi96Ce1o 

 

Dette historieverket i fire bind tar for seg Norges historie med fokus på 

menneskene og fellesskapene de har skapt opp gjennom tidene, både lokalt, 

nasjonalt og globalt. Verket er skrevet av en ny generasjon historikere og 

for en ny generasjon lesere og designet av Norges hittil mest suksessrike 

formgivere: Per Spook og Snøhetta.  
  

 

SOMMERLEKTYRE  
Blant mange andre krim- titler har biblioteket disse: 

 

              

   
 

Har du mer sans for folkelig norsk humor fylt av sprudlende tegnekunst kan vi anbefale Kjell 

Aukrusts fenomenale bøker i ny utgave: 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
Hos oss kan du finne passende bøker for både liten og stor… 
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SPILL 
Siste nytt på biblioteket er Nintendo DS med blant annet disse spillene: 

  
 

  

                                           
    
 
 

 
Vi har også fått inn mange pc-spill for barn mellom 3 og 12 år! 

 

BOKSALG: 
Det er nå et ganske stort lager av papirbøker og lydbøker på kassett for både voksne og barn. 

Kasserte bøker/lydbøker selges for kr 10,- pr bok.  

 

SOFAKROK: 
Vi har en koselig sittegruppe hvor du kan sitte ned med ei bok, se i tidsskrifter eller ganske 

enkelt ta en kopp kaffe.  

 

ÅPNINGSTID: 
Man kl 12:00 – 19:00 

Tir kl 09:00 – 15:00 

Tor kl 12:00 – 15:00 

 
 

 

Enkelt kaffesalg 

 
Velkommen på biblioteket! 
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Glade unger som har fullført Mai-løpene 2012 

 
Bak: Martin, David, Julie, Jorne, Tjibbe, Ina, Kristoffer Normann, Petter 

Foran: Lukas, Kristoffer, Ida, Zus-Sanne, Aron 

 

 

FEIL PÅ 

BRANNSLOKKE- 

APPARAT 

 

 

 

 

I august gjorde DSB oppmerksom på at det var avdekket feil på CO2-

brannslokkeapparater som har blitt solgt på det norske markedet i perioden 

januar 2006 til april 2011. Under uheldige omstendigheter kan feilen føre til 

personskade og apparatene må derfor byttes ut så snart som praktisk mulig. 

Dette gjaldt to- og femkilo-slokkere av følgende type: 

 

Skuteng, type KS2BG  - lisens nr. DNV 190-009 

Skuteng, type KS5BG  - lisens nr. DNV 190-010 

Housegard, type CO2GA  - lisens nr. DNV 220-001 

Housegard, type CO5GA - lisens nr. DNV 220-002 

For mer info se: 
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/Feil-pa-brannslokkeapparater/ 
 
 



 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside: www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

15 

Utdrag av vedtak i Vevelstad 

kommunestyre 20. juni 2012: 
 

PS 33/2012 Vevelstad inn i fremtiden 

Det tas kontakt for et møte med aktuelle 

næringer. Videre holdes en idédugnad, og det 

lages et møtested for informasjon om 

tilleggsnæringer i landbruket. 

En evt. videreføring av ViVilVokse eller et 

næringsutvalg tas opp ved en senere anledning. 

 

PS 34/2012 Godkjenning av regnskap 2011 

Det framlagte årsregnskapet for 2011 

godkjennes med et mindreforbruk i 

driftsbudsjettet på    kr. 4 604 287. 

Mindreforbruket avsettes på disposisjonsfond. 

Investeringsregnskapet i balanse godkjennes. 

 

PS 35/2012 Årsmelding 2011 Vevelstad 

kommune 

Årsmelding for Vevelstad kommune for 2011 

tas til orientering. 

 

PS 39/2012 Oppgradering av 

brannberedskapsutstyr Vevelstad 

En anbefaler at brannvesenets utstyr blir 

styrket med nødvendig utstyr. 

Øvre ramme for innkjøp er satt til kr. 140.000  

Brannsjefen gis fullmakt til kjøp av utstyr 

innenfor rammen. 

 

PS 40/2012 Omsetningsoppgave 2011 - Fritz 

K. Pedersen 

Omsetningsgebyret for Fritz K. Pedersen settes 

til kr. 1350 for 2012. 

 

PS 41/2012 Omsetningsoppgave 2011 - Coop 

Marked Vevelstad 

Omsetningsgebyret for Coop Marked 

Vevelstad utgjør kr 2 460,- for 2012. 

 

PS 42/2012 Omsetningsoppgave 2011 - 

Naustloftet 

Omsetningsgebyret for Naustloftet settes til kr. 

4000 for 2012. 

 

PS 43/2012 Skjenkebevilling for 

Handelsstedet Forvik AS 

I medhold av alkohollovens bestemmelser 

innvilges skjenkebevilling for Handelsstedet 

Forvik AS i tidsrommet 01.07.2012 – 

30.06.2016. 

Bevillingshaver: Arnt Mathias Arntzen 

Stedfortreder: Sverre Herringbotn 

Type viksomhet: Kafe/restaurant  

Alkohol gruppe: 1, 2 og 3; Alkohol som 

inneholder mellom 2,5 – 60 % alkohol. 

Bevillingsgebyr: Baseres på årlig innlevert 

omsetningsoppgave og gebyr fastsatt av 

departementet. 

Skjenkested: Naustloftet Kafé, inne i 

restaurant, samt uteområder opp til og med 

Grålåna og Stabburet, samt kai med brygger 

Skjenketid:  

Gruppe 1 og 2. Drikk som inneholder mellom 

2,5 – 22 % alkohol, fra kl. 09.00 – 01.00 alle 

dager. Søn- og helligdager fra kl. 13.00 – 

01.00. 

Gruppe 3. Drikk som inneholder mellom 22 og 

60 % alkohol, kl. 13.00 – 01.00 alle dager 

unntatt valgdager. Søn- og helligdager fra kl. 

13.00 – 24.00. 

Utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin alle 

dager unntatt søn- og helligdager fra kl. 01.00 

– 02.00. Dette gjelder i hovedsak ved 

arrangering av bryggedanser eller andre større 

arrangement, ca 6 ganger i løpet av året. 

 

PS 44/2012 Tilstandsrapporten for skolene i 

Vevelstad. 

Kommunestyret tar ”Tilstandsrapporten for 

grunnskolene i Vevelstad” til orientering. 

 

PS 45/2012 Mål for skoleåret 2012/2013 

De vedlagte målene for skoleåret 2012/2013 

vedtas som mål for skolene i Vevelstad. 

 

PS 46/2012 DKS-plan for Brønnøy, Vega og 

Vevelstad kommuner, 2012-2016. 

Vevelstad kommunestyre vedtar forslag til 

plan for ”Den kulturelle skolesekken” (DKS-

plan) for perioden 2012 – 2016 gjeldende for 

skolene i Vevelstad kommune. 

Vevelstad kommunestyre vedtar at Vevelstad 

kommune skal følge intensjonene i planen for 

samarbeid mellom Brønnøy, Vega og 

Vevelstad kommuner.  

Vevelstad kommunestyre vedtar at Vevelstad 

kommune skal følge intensjonene i planen for 

å videreutvikle samarbeidet om DKS med 

Brønnøysund videregående skole. 

Brønnøy kultur og kompetansesenter (VO6) 

v/Kulturskolen i Brønnøy har ansvar for å 

gjennomføre planen i samarbeid med 

kommunenes DKS gruppe. 

 

PS 47/2012 Utvidelse av barnehagetilbudet 

på Visthus, fra tre til fem dager pr. uke 

Vevelstad kommunestyre finner det ikke 

økonomisk forsvarlig å utvide 

barnehagetilbudet på Visthus fra 3 til 5 dager 

for ett barn, da dette vil medføre for store 

merutgifter for kommunen. Spørsmålet om 

eventuell utvidelse av barnehagetilbudet på 
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Visthus tas med i budsjettdiskusjonen til 

høsten i forbindelse med budsjettet for 2013. 

 

PS 48/2012 Etablering av karrieresenter på 

Sør-Helgeland 

Vevelstad kommune går inn for at det 

opprettes et karrieresenter på Sør-Helgeland i 

tilknytning til Brønnøysund videregående 

skole, og godkjenner forslag til 

samarbeidsavtale. 

De årlige kostnadene til karrieresenteret 

innarbeides i budsjettet for 2013 med kr 4100 

og videre fra 2014 med årlig kostnad kr 8200, 

beløpene er ut fra kroneverdien i 2012. 

 

PS 49/2012 Kompetansehevingsplan pleie- 

og omsorg 2012-2015 

Vevelstad kommune vedtar revidert 

kompetansehevingsplan 2012-2015 for ansatte 

innen pleie-og omsorgstjenesten. 

 

PS 50/2012 Samarbeidsavtale mellom 

Vevelstad kommune og helseforetaket 2012 

- siste avtaler 

1. Kommunestyret vedtar tjenesteavtalene som 

er fremforhandlet mellom Vevelstad kommune 

og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtalene 

er hjemlet i § 6-2 i lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester, og skal gjelde mellom 

Vevelstad kommune og Helgelandssykehuset 

HF fra og med 01.07.2012. Følgende 

tjenesteavtaler vedtas: 

Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid 

i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 

habilitering, rehabilitering og lærings- og 

mestringstilbud for å sikre helhetlige og 

sammenhengende helse- og omsorgstjenester 

til pasienter med behov for koordinerte 

tjenester 

Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens 

tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 

§ 3-5 tredje ledd 

Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig 

kunnskapsoverføring og 

informasjonsutveksling og for faglige nettverk 

og hospitering 

Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, 

utdanning, praksis og læretid  

Tjenesteavtale 8: Samarbeid om 

jordmortjenester 

Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger 

lokalt 

Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging 

Nytt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale, som 

oppfølging av protokoll av 24.1.2012 

2. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å 

gjennomføre forhandlinger knyttet til Felles 

samarbeidsavtale kapittel 6 Gjennomgang av 

avtaler, og kapittel 7 Samarbeidsfora. 

Forhandlingene skal være ferdigstilt innen 

september 2012. Jfr. protokoll fra 

forhandlingene primo mai 2012. Se vedlegg. 

3. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å 

vedta mindre endringer og suppleringer. 

Vesentlige endringer skal vedtas av 

kommunestyret. Felles samarbeidsavtale og 

tjenesteavtale nr. 1-11 skal gjennomgås årlig 

med sikte på nødvendige oppdateringer eller 

utvidelser.  

4. Kommunestyret gir sin støtte til at man i 

saker som gjelder oppfølging av 

Samhandlingsreformen bør tilstrebe å 

videreføre helsesamarbeidet mellom de 17 

Helgelandskommunene, med et felles 

forhandlingsutvalg, også i framtiden. 

 

PS 51/2012 Kommunedelplan for fysisk 

aktivitet og naturopplevelser i Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommunestyre vedtar 

kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser i Vevelstad kommune 2012-

2022 med endringen at prioritert handlingsplan 

2012-2014 utvides til seks pkt, med et nytt pkt. 

2: BMX/crossbane. 

 

PS 52/2012 Kino i biblioteket - kinotek 

Vevelstad kommunestyre ser positivt på 

søknaden fra Vevelstad Folkebibliotek og 

Frivilligsentralen, og anbefales at Kinotek i 

Vevelstad etableres. 

 

PS 53/2012 Oppnevning av representanter 

til styringsgruppe for fylkesdelplan for 

Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og 

Brønnøy kommuner 

Vevelstad kommune velger ordfører Ken-

Richard Hansen som kommunens representant 

i styringsgruppe for oppfølging av 

fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, 

Grane og Brønnøy kommuner. Som 

vararepresentant velges varaordfører Kari-

Anne Bøkestad Andreassen. Styre- og 

varamedlem velges for prosjektperioden 2012-

2015. 

 

PS 54/2012 Søknad om tilskudd til 

opprettelse av diakonstilling i Vevelstad 

Søknaden fra Vevelstad menighetsråd om 

kommunalt tilskudd til en 50 % diakonstilling i 

Vevelstad avslås. 

Det er allerede etablert ordninger som ivaretar 

flere av de påtenkte oppgavene til en 

diakonstilling, bl.a. gjennom oppstart av 
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Frivilligsentralen i år. Samtidig står 

kommunens tjenesteapparat, bl.a. innen pleie, 

omsorg og sosial overfor økte oppgaver, og det 

kan bli nødvendig å styrke disse områdene i 

framtida. 

 

PS 55/2012 Mobil breibandsdekning i 

Vistenfjorden 

Vevelstad kommune går inn med inntil kr. 

550 000 i tilskudd til etablering av sendere for 

mobilt breiband i Vistenfjorden i Vevelstad 

under forutsetning av at Nordland fylke og 

teleselskapet som står for utbyggingen også er 

med på finansieringen. 

Beløpet dekkes over disposisjonsfondet og 

budsjettreguleres når endelig finansiering 

foreligger. 

 

PS 56/2012 Etablering av kvalitets- og 

internkontrollsystem i Vevelstad kommune 

Vevelstad kommune etablerer et 

kvalitetssystem for internkontroll, riskostyring, 

avviks- og tiltaksoppfølging, samt opplegg for 

HMS og informasjonssikkerhet. 

Årlig kostnad fra og med 2012 blir kr. 37 000 

+ mva, totalt avrundet til kr. 47 000 pr. år. 

 

PS 57/2012 Årsmelding og Årsregnskap 

2011 for de regionale tjenester 

Årsmelding og årsregnskap for Sør-Helgeland 

Regionråd og de regionale tjenestene PPT og 

RKK tas til orientering. 

 

    ******** 

 

 

Utdrag av saksprotokoll i Vevelstad 

formannskap 02.05.2012  
 

PS 29/2012 Anke på vedtak om fradeling 

1816/8/1 

Anke på vedtak i formannskapssak 4/2012, og 

søknad om fradeling av kårbolig på G.nr. 8, 

b.nr. 1, avslås. Formannskapet opprettholder 

sitt vedtak om ikke å tillate fradeling av bolig 

ut fra jordlovens §§ 1 og 12, samt kommunens 

landbruksplan. Saken oversendes 

Fylkesmannen som ankeinstans. 

 

**** 

Utdrag av saksprotokoll i Vevelstad 

formannskap 06.06.2012  
 

PS 44/2012 Veinavn i Vevelstad kommune 

Formannskapets forslag til veinavn sendes ut 

på offentlig høring med frist 01.08.2012. 

 

PS 45/2012 Konsesjon på erverv av fast 

eiendom - 1816/11/4 og 1816/11/4/1 - 

Ravntua 

I medhold av konsesjonslovens §§ 1 og 9 og 

jordlovens §§ 1 og 8, innvilges Siw-Kristin 

Grønbech Solli og Rune Solli konsesjon for 

kjøp av eiendommen 11/4 og festetomten 

11/4/1 i Vevelstad kommune. 

Det settes som vilkår at erverver bosetter seg 

på eiendommen innen ett år og selv bebor den i 

minst fem år sammenhengende, jfr. 

konsesjonslovens §§ 6 og 11. 

Det er driveplikt på all jord, jfr. jordlovens § 8. 

 

PS 46/2012 Søknad om SMIL-midler - 

rydding av gammel innmark - 1816/11/5 

Eilert K. Vevelstad innvilges et tilskudd på kr 

10.680,- for å gjennomføre det omsøkte 

tiltaket. Dette utgjør kr 400,- pr daa. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmenhetens tilgang til øvrige 

utmarksområder. 

 

PS 47/2012 Søknad om SMIL - restaurering 

av gammel brygge - 1816/28/1 

Kaia M. Aarstrand innvilges et tilskudd på kr 

50.000,- for gjennomføring av omsøkte tiltak. 

 

PS 48/2012 Søknad om SMIL-midler - 

rydding av beite trinn 1- 1816/28/1 

Kaia M. Aarstrand innvilges et tilskudd på kr. 

13.200 til gjennomføring av omsøkte tiltak. 

Dette utgjør kr 400,- pr daa. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmenhetens tilgang til øvrige 

utmarksområder. 

 

PS 49/2012 Søknad om SMIL-midler - 

restaurering av fjøs 1816/12/11 

Gro Skarstad innvilges et tilskudd på kr 

45.900,- til gjennomføring av omsøkte tiltak. 

 

PS 50/2012 Søknad om SMIL-midler - 

rydding av kulturmark til beite - 1816/10/8 

til 1816/10/22 

Harald Axelsen innvilges et tilskudd på kr 

28.000,- til gjennomføring av omsøkte tiltak. 

Dette utgjør kr 400,- pr daa. 

Det settes vilkår om beiting i 10 år fra 

tilskuddet er innvilget, samt at gjerdet er 

permanent. Tiltaket må dessuten ikke redusere 

allmenhetens tilgang til øvrige utmarksområder 

 



 

Vevelstad kommune, 8976 VEVELSTAD Tlf. 75 03 80 00, Fax 75 03 80 01 

Nettside: www.vevelstad.kommune.no epost: post@vevelstad.kommune.no 

18 

For alle SMIL-tilskudd gjelder: 

Tiltaket skal være ferdigstilt innen tre år fra 

innvilgelsesdato. Det kan gis forlenget 

arbeidsfrist etter søknad. 

Dersom søker må gjennomføre tiltaket i en 

annen form eller omfang enn omsøkt 

forutsettes det at dette meldes kommunen før 

igangsetting. 

Tiltak som er gjennomført i strid med 

forutsetninger i tilsagn kan risikere avkorting 

eller tilbakebetaling av tilskuddsmidler, krav 

om avbøtende tiltak eller oppretting av 

gjennomført tiltak. 

Kulturminner i Nordland informerer at ”Vi 

viser også til tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt dersom en under markinngrep 

skulle støte på fornminner, jf. 

kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Dersom det 

under arbeidet skulle oppdages gjenstander, 

ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må 

vi underrettes umiddelbart. 

 

PS 54/2012 Innspill til 

konkurransegrunnlaget for 

anbudsinnbydelse Fergesamband i 

Tjøttabassenget 2014 - 2019 

 

Vevelstad kommune viser til innspill som ble 

avgitt til Statens vegvesen i juni 2009 da 

sambandet var ute på anbud for perioden 2010 

– 2012, med opsjon på forlengelse til 

30.06.2014. 

 

De vurderinger og begrunnelser som lå til 

grunn for dette innspillet fra Vevelstad 

kommune er fortsatt gjeldende, og utviklingen 

har forsterket de behov og momenter som er 

tatt med i dette innspillet. Vi ønsker derfor at 

fylkesrådet tar innspillet fra 2009 med seg i sin 

behandling av tilbudet for neste periode. Dette 

vedtaket fra Vevelstad kommunestyre i juni 

2009 er vedlagt dette brev. 

 

Vi ønsker i tillegg kort å oppsummere de 

behov vi ser har forsterket seg siden 2009, og 

de endringer i utviklingstrekk som har skjedd 

siden da. Det har ved flere tilfeller vist seg at 

det er vanskelig å beregne trafikkøkningen for 

mange år framover, og i flere tilfeller har 

rutetilbud og fergemateriell ikke tatt høyde for 

den økningen som kom, og samband har 

dermed fått underdimensjonert kapasitet. Det 

vil derfor være svært lite framtidsretta å bare 

videreføre dagens produksjon i Tjøttabassenget 

slik signalene fra Statens vegvesen var i 

kommunenes møte med vegvesenet 31. mai i 

år. 

 

Fergemateriell: 

Uten å gjøre omfattende endringer i innseiling 

og fergebruer på noen av de seks anløpssteder 

som er i sambandet, vil det fortsatt være 

nødvendig å bruke dagens fergestørrelse som 

har en kapasitet på 28 biler. Når 

korresponderende samband i sør (Andalsvåg – 

Horn) har en kapasitet på 50 biler, og samtidig 

kan ta tre turer t/r mens fergen Forvik – Tjøtta 

gjør èn tur, sier det seg selv at det er et kraftig 

misforhold i kapasitet på det gjennomgående 

sambandet mellom Brønnøysund og 

Sandnessjøen. Ser en både denne strekningen 

og hele fv 17 i sammenheng, er det klart at 

Tjøtta – Forvik er den desidert største 

flaskehalsen på fv 17 mellom Steinkjer og 

Bodø.  

 

Vi ser derfor klart behov for to ferger i 

sambandet på helårsbasis. På årsbasis går nå 

ca. 40 % av trafikken på sambandet til/fra 

mellomstedene, og disse stedene må inntil 

videre betjenes med dagens 28-bilsferge pga 

begrensninger ved noen av disse fergeleiene. 

Med to ferger i sambandet vil en da ha 

mulighet til å fange opp den trafikken som i 

dag går mellom Brønnøysund og Sandnessjøen 

via E 6 og Mosjøen, en strekning som er ca. 

170 km lengre. I tillegg til at sykehuset i 

Sandnessjøen også er sykehuset for 

befolkningen på Sør-Helgeland, har en enda 

ikke sett full effekt av den oljerelaterte 

virksomheten som bygges opp i basebyene 

Brønnøysund og Sandnessjøen. En har 

dessuten en generell økning i både nærings- og 

persontrafikken også i dette sambandet. 

 

Vi ønsker ikke at krav til matservering skal gå 

på bekostning av produksjonen i sambandet, da 

denne allerede i dag er sprengt.  Fergene i 

sambandet må imidlertid bygges slik at de kan 

gi muligheter til matservering ombord i salong 

over bildekk, og aktuelle restauratører må gis 

vilkår som gjør det mulig å drive kafé. Denne 

fergestrekningen er en av de flotteste i Norge 

mht utsikt og opplevelser, og denne 

fylkesvegstrekningen er også en del av 

Nasjonal Turistveg. 

 

Ruteopplegg: 

Rutene må legges opp slik at trafikken går 

raskest mulig mellom Brønnøysund og 

Sandnessjøen, og ventetid på fergeleiene 

dermed blir minimalisert. Trafikken på 
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mellomstedene har økt kraftig de senere år, og 

den fergen som betjener mellomstedene må i 

framtida anløpe disse på signal på alle 

avganger når det blir satt inn en ferge til i 

sambandet Tjøtta - Forvik. Siden fergen som 

skal betjene mellomstedene er beregnet på 

lokalbefolkningen, må rutetidene på denne 

fergen legges opp i forhold til bussavganger og 

annen kollektivtransport. 

 

Stokkasjøen i Vevelstad er, bortsett fra 

Mindland, sannsynligvis det anløpsstedet i 

dette sambandet som har mest trafikk, og bl.a. 

er ett av de største turistanlegg på Sør-

Helgeland etablert her. Samtidig er dette det 

anløpsstedet med færrest anløp av ferga. Som 

et minimum må kapasiteten på dette anløpet 

økes, slik at det ikke som i dagens rute (vinter) 

går 7-8 timer mellom hvert anløp på sørgående 

rute på dagtid/ettermiddag, og vel 5 timer på 

ettermiddag/kveld på nordgående ferge. 

 

Det er i dag misnøye med hvordan rutene er 

lagt opp, og vi forventer at de berørte 

kommuner framover får forslag til ruteopplegg 

til høring i god tid før de trer i kraft, og at ruter 

for fergestrekninger som skal korrespondere 

kommer til høring samtidig. 

 

Sluttord: 

Vi håper fylkesrådet tar disse signalene med 

seg, og etablerer et helårstilbud med to ferger 

på dette sambandet, slik at en ikke som i dag, 

spesielt i vinterhalvåret, til stadighet har 

problemer med gjenstående biler både på 

mellomstedene og på Tjøtta og Forvik. Det 

legges tross alt opp til et rutetilbud og en 

kapasitet som dette sambandet skal ha i 8-9 år 

framover. 

*** 

Saksprotokoll i Vevelstad formannskap  

20.06.2012 
 

PS 55/2012 Regnskap og årsberetning 

Ingrid og Ulbert Wisthus legat for 2011 

Regnskap og årsmelding med noter for 2011 

godkjennes. 

 

PS 56/2012 Torgar Næringshage AS - 

betalingsordning 

1. Rådmannen gis fullmakt til å gi sin 

tilslutning til den foreslåtte 

betalingsordning, der 50 % av kravet 

konverteres til aksjekapital. 

2. Vevelstad kommune ber om å bli 

utfyllende orientert om den videre drift 

av selskapet. 

3. Vedtaket fattes i medhold av 

kommunelovens § 13 og refereres i 

førstkommende kommunestyremøte. 

*** 

Saksprotokoll i Vevelstad formannskap  

4.07.2012 (Noen av disse sakene kommer i 

neste kommunestyremøte 

 

PS 58/2012 Dimensjonering av barnevernet 

1. Vevelstad kommune garanterer for en 

permanent økning av stillingsressurs 

fra 0,25 årsverk til 0,55 årsverk innen 

barnevern. 

2. Dersom statstilskuddet bortfaller skal 

det foretas en gjennomgang i det 

regionale barnevernssamarbeidet mht 

videreføring. 

 

PS 59/2012 Søknad om ekstra midler for 

ansettelse av sommerungdom i Vevelstad 

2012 

Det bevilges kr. 13.500 til dekning av lønn til 3 

sommerungdommer. 

 

PS 60/2012 Grøntanleggene i kommunen 

Vevelstad kommune inngår avtale med 

Gartneriutsalget v/Kyrre Grønbech om 

beplantning og stell av Vevelstad kommunes 

grøntanlegg. Omfanget av tiltak er som i 

vedlagte avtale. 

 

PS 61/2012 Anbudsinnbydelse 

fergesambandet i Tjøttabassenget - ønske 

om møte med samferdselsråden 

Vevelstad kommune ber om et snarlig møte 

med samferdselsråden i Nordland 

fylkeskommune om forutsetningene i 

anbudsinnbydelsen for fergesambandet
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TURTIPS           

Vevelstad Idrettslag har sett opp trimkasser på følgende steder: 

 Dalfjellet (430 m.o.h) 

 Melkarsletto (200 m) 

 Grønlihumpen (500m) 

 Gapahuken (50 m) 

 Olalikirka (50 m) 

 «Opus for himmel og jord» (40 m) 

 Hornstinden (887 m) 

Turene er også gps-logget, de finner man på www.turkarthelgeland.no  

Her finner du også mange andre flotte turtips i vår vakre landsdel!  

 

På nordsida av fjorden har Visto IL trimkasser på følgende steder: 

 Svartåsenden (på fylkesvegen midtvegs mellom Stokka og Visthus) 

 På stia v/Kvannlivatnet 

 Buodden 

 Høgåsen 

 Veien til Gidskå 

Visto IL har også turorientering på Visthus/Stokka. Kart fås kjøpt på butikkene på Visthus og 

Stokkasjøen. 

 

Vi oppfordrer alle til å bruke den flotte naturen vår!  

 

Turkarthelgeland.no er et digitalt turkart for kommunene Vefsn, Grane, Hattfjeldal,  

Brønnøy, Vevelstad, Bindal, Sømna og Vega. Her kan man laste gps-loggede turer over på 

egen gps. Det er også utskriftsmuligheter i kartet, samt egne produktark for objekter som 

hytter, turer, toppturer, skiløyper og fjelltrimmen etc. Disse kan også lastes ned eller skrives 

ut. Funksjonen i kartet gjør det også mulig å navigere i 3D. 

Bruk gjerne turkarthelgelnd.no til å planlegge din neste tur! 
 

 
Utsikt fra Dalfjellet 

http://www.turkarthelgeland.no/

