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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2011     mai år 2011    Årgang 12 

 

                                                         
 

Rådmannen har ordet 

 

Kjære Vevelstadværinger! 
 

Det har dessverre tatt noe tid før årets første utgave av informasjonsskriv kom ut. Det er ikke 

til å komme bort fra at både høsten og vinteren har vært hektisk, og forventninger og ønsker 

fra innbyggere og politikere ikke alltid er like lett å etterkomme. Budsjettet for 2011 ga 

imidlertid rom for en stilling på Plan- og ressursetaten – den av virksomhetene våre som 

kanskje er mest presset med arbeid. Samtidig håper vi på en bedre bemanningssituasjon og 

stabilitet når permisjoner og annet langtidsfravær opphører. Det har mer eller mindre vært en 

unntakssituasjon i staben i administrasjonen det siste halvannet året – og til trøst for alle: 

Situasjonen kan bare bli bedre. 

 

Med en god gammeldags kald og stabil vinter bak oss, og en fantastisk fin vår, er det bare å 

glede seg og se framover. 

 

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Partier og lister som har vært representert de 

siste årene har levert sine listeforslag, og framover går det slag i slag fram til valgdagen 12. 

september. Dette vil i stor grad prege neste nummer av informasjonsavisa, der vi som tema vil 

ha valget 2011. Etter planen skal denne komme ut innen 25. juni. 

Til da ønsker jeg alle en riktig fin vår, og en hyggelig 17. mai!  

       

Hilsen Ronald 

         

          

 
Glimt fra Vevelstad kommunes stand under Hangaråpninga i Brønnøysund  

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Ekstern vurdering av skolene i 

Vevelstad 28. - 31.mars 2011 
 

Regionalt samarbeid om vurdering og 

kvalitetsutvikling 

Sør-Helgelands regionen med de fem 

kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy, 

Sømna og Bindal vedtok i 2009 å gå inn 

for en ordning med bruk av ekstern 

deltaking i lokalt vurderingsarbeid i 

skolene. Utgangspunktet for ordningen er 

Stortingsmelding nr. 28 (1998-99) ”Mot 

rikare mål”. Det ble igangsatt et treårig 

nasjonalt prosjekt ”Ekstern deltaking i 

lokalt vurderingsarbeid”. Ingen kommuner 

på Sør-Helgeland deltok i dette prosjektet, 

men det er erfaringene som er gjort her, 

som er grunnlag for vedtaket om å innføre 

en slik vurderingspraksis også i vår region. 

 

Det ble vedtatt å opprette en gruppe 

pedagoger som skulle gjennomføre ekstern 

skolevurdering i de fem Sør-Helgelands 

kommunene, og gruppa som består av fem 

personer, deltok på utdanningsdirektoratets 

skolering i Stjørdal i september 2009. 

 

Formålet med den eksterne 

skolevurderingen er at vurderingsgruppa 

skal være til hjelp i arbeidet med 

pedagogisk kvalitetsvurdering i skolen. 

 Sikre kvalitetsutvikling 

 Erkjennelse av at skolen trenger, 

og kommer til å få ”øyne utenfra” 

 Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet 

 Oppfylle kravet i Opplæringsloven 

om kommunens ansvar for å se til 

at skolene jevnlig vurderer egen 

virksomhet 

 

Hvem er vurdererne? 

5 personer fra tre av de fem Sør-

Helgelands kommunene er medlemmer i 

vurderingsgruppa. De har lang og variert 

pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 

11 grunnskolene i regionen i løpet av tre 

år. To fra gruppa (vurderingspar) 

gjennomfører vurdering på en skole, og 

ingen vurderer skoler i egen kommune. 

Skolene i Vevelstad ble vurdert av 

Cathrine Theting fra Nordhus skole og 

Ingrid Smidesang fra Salhus skole. 

 

Hva gjør vurdererne? 

 Skolen velger et fokusområde for 

vurdering, etter en intern prosess 

på skolen. 

 Vurdererne forbereder selve 

vurderingen gjennom et første 

møte med skolen, og utarbeider 

kriterier, metodevalg og verktøy 

som er tilpasset det skolen ønsker 

fokus på. 

 Gjennomføring av selve 

vurderingen. 

 

Rapporten 

Vurdererne skriver en rapport om 

resultatet av vurderingen. Rapporten 

trekker fram virksomhetens sterke sider, 

og hvilke utfordringer skolen har. Den gir 

også informasjon om rammene for 

vurderingen – tidsbruk, metodevalg, 

verktøy, m.m. 

 

Vurderingen tar ikke mål av seg til å gi et 

fullstendig bilde av skolen, men vil 

forhåpentligvis være et bidrag til hva en 

skal arbeide videre med innen det 

fokusområdet som er vurdert. Det er et 

ønske at de redskaper og metoder som er 

brukt, kan overføres til det interne 

vurderingsarbeidet som skolen årlig 

arbeider med. 

 

Fakta om skolene. 

Vevelstad sentralskole er en 1 - 10 skole 

med 66 elever. Visthus oppvekstsenter har 

4 elever totalt på 1. - 4. trinn, og senteret er 

organisert under samme ledelse som 

sentralskolen. Skolene har til sammen 18 

ansatte fordelt på 11,5 årsverk. Vevelstad 

sentralskole ble bygget i 1962 og Visthus 

oppvekstsenter i 1973.  

 

Vurderingstema. 

Vurderingstemaet for skolene i Vevelstad 

var elevvurdering, 

 

Gjennomføring av vurderingen 

(mandag – torsdag): 

Mandag hadde vurdererne infomøte med 

skolenes tilsatte og de intervjuet elever,  

samt avviklet felles foreldremøte der 

foreldrene ble intervjuet. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Tirsdag ble lærerne og siste elevgruppe 

intervjuet. 

Onsdag og torsdag brukte vurdererne til 

analyse og rapportskriving. 

Rapporten ble lagt fram for representant 

for skoleeier og skolenes personale torsdag 

ettermiddag. 

Denne rapporten vil etter hvert bli lagt ut 

på kommunens hjemmeside.  

 

 

 

VÅRRYDDING i VEVELSTAD -
oppfordring fra ”ViVilVokse” 
 

Når snøen forsvinner og det grønnes i 

bakkene dukker det opp mye rusk og rask 

vi helst skulle vært foruten. 

Både for oss som bor her og for de som 

kommer på besøk er et rent og pent 

Vevelstad noe vi ønsker oss. Det er fint å 

kunne vise fram bygda vår uten en masse 

søppel som ligger rundt omkring. 

17.mai- og pinsefeiring blir så mye 

triveligere uten en masse søppel og skrot 

omkring hus og langs veier.  

Vi venter mange besøkende til Vevelstad i 

sommer, først er det sangerstevne i juni, 

og i slutten av juni kommer det et 

innspillingsteam fra TV-Norge som skal 

filme her i en hel uke, til serien  

”Gøy på landet”. Og i juli skal det 

arrangeres Vevelstaddager.  

Innen den tid håper vi at mange har gjort 

en innsats for et ryddigere Vevelstad. 

 

Alle som har gamle bilvrak, utrangert 

landbruksutstyr og lignende oppfordres 

også til å levere dette til godkjente mottak. 

 

 

 
 

NY HJEMMESIDE 
 

Arbeidet med en ny versjon av 

hjemmesiden til kommunen er godt i gang. 

Brønnøy og Vega kommune har allerede 

tatt i bruk den nye versjonen. Du kan ta en 

kikk på deres hjemmeside, så vil du se 

hvordan utformingen vil bli på den nye 

versjonen vår. 

Send oss gjerne noen ord (brev el. epost til 

post@vevelstad.kommune.no )hvis det er 

ting du synes burde ligge på kommunens 

hjemmeside, som du ikke finner der i dag. 

 

Under Kultur&fritid ligger i dag oversikt 

over Lag og foreninger. Denne listen er 

nok ikke helt riktig. For at vi skal kunne 

presentere en ajourført liste er vi 

avhengige av tilbakemeldinger fra lag og 

foreninger med 

kontaktpersoner/telefonnr/mailadresser.  

Det er også ønskelig med informasjon om 

arrangement i bygda slik at vi kan skrive 

om dette på hjemmesiden.  

NB: Vi er avhengig av at de 

lag/foreninger som har ulike 

tilstelninger melder fra om dette til oss. 
 

 
 

SANGERSTEVNE  4. OG 5. JUNI 2011 

Norges Korforbund Sør-Helgeland har 

sangerstevne 4. og 5. juni med Vevelstad 

sangkor som arrangør. 

Det kommer ni kor med ca. 200 sangere  

pluss andre inviterte. 

Stevnet starter lørdag formiddag med 

defilering av alle kor og sang ved 

Vevelstad sykehjem og Coop Marked. 

Kl. 15.30 er det kirkekonsert for publikum. 

Søndag deltar to kor ved gudstjenesten i 

Vevelstad kirke, og stevnet avsluttes med 

folkekonsert kl. 15.30 på Allbrukshuset. 

 

Sangkoret oppfordrer alle til å heise 

flaggene disse dagene! 

http://www.vevelstad.kommune.no/
mailto:post@vevelstad.kommune.no
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VEVELSTAD HISTORIELAG 
 

UTSTILLING AV BÅTBILDER 

 

Vevelstad Historielag skal arrangere 

fotoutstilling i forbindelse med 

Vevelstaddagene i sommer. En av 

utstillingene skal vise båter i Vevelstad; 

båter brukt i næringsøyemed. 

 

I arkivet til Historielaget/Museumet finnes 

en god del, men vi er sikker på at det 

finnes private bilder av båter utenom dette. 

Er det noen som har bilder som kan tenkes 

å være av interesse ta kontakt med Turid 

Færøy (tlf 91138021 ,eller e-post  

turid.faroy@vevelstad.kommune.no) eller 

Beate Andorsen (tlf  91643009, eller e-

post 

beate.andorsen@vevelstad.kommune.no)  

 

 

 

UKJENTE BÅTER 

 

Er det noen som kan fortelle oss hvor dette 

bildet kan være tatt, og evt hvilke båter det 

er snakk om. 

Hadde vært artig å få avklart dette. 

Vi er svært takknemlige for tilbake-

meldinger. 

 

Bildet skal være tatt av Bergljot 

Murbræch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMANTBILDER 

 

I år er det 100 år siden det første 

ungdomskullet ble konfirmert i Vevelstad 

kirke. 

I forbindelse med Vevelstad kirkes 200 års 

jubileum ble det i 1996 laget et hefte med 

bilder av konfirmantkull fra 1911 og tom 

1996.  

Dette Konfirmantalbumet innholdt en 

presentasjon av 60 konfirmantkull av 85 

mulige. 

 

Historielaget har et ønske om å gi ut en 

revidert versjon av dette hefte i år, 

sannsynligvis ikke før mot slutten av året. 

Det er da meningen å ta med navnene på 

alle konfirmantkull, selv om det skulle 

mangle bilder. Dette er noe som mange har 

savnet. 

Skulle det være noen som har bilder av 

konfirmantkull som ikke finnes i dette 

heftet er vi veldig takknemlige hvis vi 

kunne få låne disse. 

  

Kontakt Turid Færøy eller Beate 

Andorsen, (for tlf og e-postadresse se 

innlegget om båtbilder)  

 

 

 

Konfirmanter anno 1954 

 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
mailto:turid.faroy@vevelstad.kommune.no
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VEVELSTADDAGENE 2011 
 

Vevelstaddagene arrangeres 21. - 24. juli 

2011. (torsdag tom søndag). 

Det er oppstart med salutt og fanfare på 

Bygdetunet torsdag kl 18. Musikalsk 

underholdning, bål i fjæra og salg av 

grillmat og drikke utover kvelden. 

Fredag og lørdag blir det åpne salgsboder 

med lokale produkter på Allbrukshuset, 

samt salg av mat fra kjøkkenet. 

 

Fredag blir det på dagtid guidet busstur til 

diverse næringsaktører og severdigheter, 

med siste stopp på Høyholm grendehus. 

Der blir det servering, samt mulighet til å 

se Historielagets fotoutstilling, som henger 

oppe fredag og lørdag. 

Fredag formiddag kan man også delta i 

idrettslagets feriefotballturnering på 

kunstgressbanen, og senere være med på 

olabilløp ned Åsbakken. Åpen kiosk i 

idrettsbygget. 

 

På fredagskvelden inviteres det til 

kulturaften på Allbrukshuset - en 

underholdende kveld med høy 

mimrefaktor, diverse revy- og sanginnslag 

fra både teaterlaget og 

arrangementskomitéen, og salg av god mat 

og drikke. 

 

Lørdag samles alle på Bygdetunet kl 12,  

vi får høre eventyret om vikingene, 

sjørøverne og den begravde skatten.  

Alle oppfordres til å møte i vikingkostyme 

(muligheter for litt ekstra oppdressing på 

Bygdetunet). 

Vi går i høylytt tog til Forvik, og i 

Nordvika havn venter vi spent på om 

vikingene dukker opp i skipet sitt med det 

hemmelige skattekartet!  

I havna fortsetter dagen med 

fiskekonkurranse, diverse leker, ridning og 

litt å bite i. 

På kvelden arrangerer Handelsstedet 

Forvik sin tradisjonelle Bryggedans med 

levende musikk.  

 

 

 

 

 

 

Fritidsklubben holder åpent for 

ungdommen fredag og/eller lørdag kveld. 

 

Alle dager ligger det rebusoppgaver langs 

godt merkede turstier i nærområdet, alle 

poster må besøkes for å være med i 

premietrekning.  

Søndag avsluttes dagene med 

sanggudstjeneste etterfulgt av kirkekaffe, 

deretter blir det trekning av diverse 

gevinster og offisiell avslutning kl 13. 

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til 

årets store arrangement på Vevelstad, 

både fastboende, utflyttere, innflyttere 

og gjester!  

 

 

INVITASJON TIL LOKALE 

UTSTILLERE 
 

I forbindelse med Vevelstaddagene i 

sommer vil det være åpne salgsboder på 

Allbrukshuset gjennom hele 

arrangementet. 

Lokale håndtverkere, kunstnere og 

husflidsprodusenter oppfordres med dette 

til å melde sin interesse. Prisen pr. 

salgsbod er kr 100,- uansett om man deltar 

en eller flere dager. 

 

Ta kontakt med komitèleder Solveig 

Porsvik, tlf 90475621, dersom du ønsker å 

delta som utstiller, senest 1.mai.  

 

HJERTELIG VELKOMMEN! 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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”Den grønne spalten” 

Høring - Klima- og energiplan i 

Vevelstad kommune 

 

Utkast til energi- og klimaplan for 

Vevelstad kommune 2011-2015 legges ut 

for offentlig gjennomsyn i perioden fram 

til 31.5.2011. 

 

Høringsdokumentene er tilgjengelig på 

rådhuset eller på kommunens hjemmeside 

www.vevelstad.kommune.no  

 

Birøkt – melding fra Mattilsynet 

 

Birøkterne kan ikke lenger registrere 

bigårdene sine selv via Altinn på 

Mattilsynets skjematjenester.  

Iht. birøktforskriften § 4, skal birøktere 

registrere bigårdsplassen i et sentralt 

register. Dette har tidligere vært mulig å 

gjøre via Altinn på Mattilsynets 

skjematjenester. Fra mars vil ikke det 

lenger være mulig for birøkteren å 

registrere dette selv.  

 

Nye registreringer/endringer må sendes 

inn på papirskjema til det lokale 

distriktskontor der birøkteren bor, slik at 

distriktskontoret kan legge dette inn. 

Opplysninger om bigården og 

bigårdspassene (lokaliteten der bikubene 

er plassert) må tilsvare de opplysningene i 

skjema som kan lastes ned på siden. 

Birøkterne trenger ikke å sende inn 

papirskjema på registreringer de har gjort 

tidligere via Altinn.  

 

Det vil fortsatt være mulig for birøkterne å 

se hvilke registreringer som er gjort av 

Mattilsynet på Mattilsynets 

skjematjeneste, men vær oppmerksom på 

at det kan ta litt tid før alle oppdateringene 

er gjort 

Skjema for registrering: 

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsar

kiv/dyr/ny_rutine_for_registrering_av_big

_rder_88401 

 

Endringer i forhold til eierskap, 

nyetableringer osv kan meldes til 

mattilsynets på telefon 06040  

 

      
 

Sitkadager på Helgelandskysten  

 

Sitka- og lutzgran er et viktig grunnlag for 

et profesjonelt og økonomisk skogbruk i 

ytre kyststrøk. Fylkesmannen inviterer 

sammen med Helgeland Skogselskap og 

Alstahaug kommune til Sitkadager 23. og 

24. juni.  

 

Arrangementet er først og fremst rettet mot 

skog– og tresektor, forvaltninga, politikere 

og forsknings– og utdanningsinstitusjoner 

i både Nordland, Norge og Norden. 

  

Dag 1 Programmet starter på Alstahaug 

planteskole kl. 11 og kl. 16-21 er vi om 

bord på MS Gamle Helgeland der vi ser 

skogreising i perspektiv. 

Begrenset til ca. 50 deltagere. Kostnad 500 

kr per person (overnatting ikke inklusiv!).  

 

Dag 2 kl. 9-14.30 Skogdag pluss 

foredragsrunde i Sandnessjøen — åpen for 

alle interesserte! 

 

Fullstendig program vil foreligge i løpet 

av mai. Påmelding kan gjøres enten på 

Fylkesmannens hjemmeside 

www.fmno.no eller ta kontakt med 

landbrukskontoret.  
 

 

 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/ny_rutine_for_registrering_av_big_rder_88401
http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/ny_rutine_for_registrering_av_big_rder_88401
http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/ny_rutine_for_registrering_av_big_rder_88401
http://www.fmno.no/
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Postliste/ politiske møter på 

kommunens heimeside: 
 
Oversikt over politiske møter og postliste 

finnes nå på kommunens heimeside: 

www.vevelstad.kommune.no under lenken til 

venstre. 

For å se oversiktene, klikk på lenken 

postliste/politiske møter:  

Søk etter postliste - velg periode - siste 7 dager 

– søk. 

Politiske møter - søk etter politiske møter – 

velg utvalg (eks. kommunestyre) – søk. Her 

finnes sakslister, møteinnkalling og 

møteprotokoll for de ulike møtene. 

 

Som en service vil vi likevel ha noe 

plukk fra vedtak i de siste 

kommunestyremøter: 
 

Julemøtet 17. des. 2010: 
 

Nyvalg kommunale verv 

Synnøve M. Sund innvilges fritak fra alle 

politiske verv i omsøkt periode. 

Som nytt medlem i Komitè for helse, sosial og 

omsorg velges: Sølvi Solsem 

Som ny personlig varamedlem for Terje 

Arentz i Råd for eldre og funksjonshemmede 

velges: Gunn Helmersen 

Som 7. vararepresentant til Kommunestyre 

velges for Kommunelista: Ingen 

Som nytt medlem i Komitè for helse, sosial og 

omsorg velges: Harald Axelsen 

Som personlig varamedlem for Aud-Mari 

Jenssen i Råd for eldre og funksjonshemmede 

velges: Sølvi Solsem 

Som nytt medlem i Råd for eldre og 

funksjonshemmede etter Reidun Vevelstad 

velges: Isa Herringbotn 

Som nestleder i Komitè for helse, sosial og 

omsorg velges: Sølvi Solsem 

Som vararepresentant i Arbeidsmiljøutvalget 

velges: Sigrun Aasen 

Som representant i Forliksrådet velges: Ivar 

Vevelstad 

Som vararepresentant i Menighetsrådet velges: 

Gunn Helmersen 

Komitè for helse, sosial og omsorg: 

Under forutsetning av opprykk fra 

vararepresentanter til faste medlemmer velges 

nye vararepresentanter: Anita Rønning som 3. 

vararepresentant 

Råd for eldre og funksjonshemmede: 

Under forutsetning av opprykk fra 

vararepresentant til faste medlem velges ny 

personlig vararepresentant: Harald Axelsen 

velges som personlig vararepresentant for  

Isa Herringbotn 

 

Etablering av interkommunalt barnevern 

1. Vevelstad kommunestyre vedtar vedlagte 

forslag til samarbeidsavtale mellom Brønnøy, 

Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad kommuner 

om etablering av felles barneverntjeneste. 

2. Som vertskommune påtar Brønnøy 

kommune v/rådmannen seg ansvar for å utføre 

oppgaver delegert fra Vega, Vevelstad, Sømna 

og Bindal kommuner. Oppgavene forutsettes 

delegert til egen barnevernleder. 

 

Kulturskolesamarbeid 

1 Vevelstad kommune vedtar å videreføre 

avtalen fra 1.1.2011 til 31.12.2013 mellom 

Brønnøy og Vevelstad kommune om 

kulturskoletilbud. 

2. Vevelstad kommune betaler et årlig beløp 

på kr. 146000,- og forplikter seg til minst å 

opprettholde dette nivået regulert av 

prisstigningen for hele perioden. 

 

Forskrifter for vann- og kloakkavgifter 

De framlagte forskrifter for vann- og 

kloakkavgifter for Vevelstad kommune vedtas. 

 

Eiendomsskatt på verk og bruk i Vevelstad 

kommune 

Vevelstad kommune innfører eiendomsskatt 

på verk og bruk i kommunen i medhold av 

eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 

Eiendomsskatten betales i to terminer, 15. 

april og 15. oktober. Første skatteår, 2011, 

betales halv eiendomsskatt 15. oktober. 

Skattesatsen første år, 2011, blir 2 ‰. 

Økonomiavdelingen i Vevelstad kommune blir 

eiendomsskattekontor. 

Følgende forhold fremmes som egen sak i 

2011: 

- Fastsetting av skattevedtekter som benyttes 

ved taksering og utskriving av 

eiendomsskatten 

- Definering av eiendomsskattekontor med 

myndighet og oppgaver 

- Bevilgning til innhenting av bistand og 

taksering 

- Oppnevning av sakkyndig nemnd. 

- Oppnevning av overtakstnemnd 

(ankenemnd) 

Vevelstad kommune inngår medlemskap i 

KS’s eiendomsskatteforum 

Inntektene av eiendomsskatt øremerkes til 

investering. 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Prinsipiell avklaring om fordeling av en evt. 

eiendomsskatt ved ilandføring av olje/gass 

Vevelstad kommune er prinsipielt enig at 

eiendomsskatt fra et eventuelt anlegg for 

ilandføring av gass på Helgelandskysten skal 

fordeles solidarisk mellom kommunene på 

Helgeland. 

Det forventes at Helgeland olje- og gassutvalg 

i løpet av første halvår 2011 kommer tilbake 

med en skisse til hvordan en slik fordeling kan 

organiseres, og hvordan inntektene kan 

anvendes. Vevelstad kommune vil ta denne 

henvendelsen opp til behandling, og ser det 

som neste steg i den aktuelle prosessen. 

 

Delfinansiering av Termik Sør-Helgeland 

Det er satt av midler i budsjettet for 2010 til 

Termik, og prosjektet frivillig omsorg og hjelp 

til kronisk og alvorlig syke mennesker og/eller 

deres pårørende. Vevelstad støtter derfor dette 

tiltaket, som er viktig for Vevelstad kommune 

og hele region Sør-Helgeland. 

Kr 14.692,- tas av konto 147003 130 23101. 

 

Timeressurser 2011. 

Timeressursen for vårhalvåret 2011 fastsettes 

til 238 uketimer, til sammen 4760 timer på 20 

uker. Timeressursen for høsthalvåret 2011 

fastsettes til 235 uketimer, til sammen 4230 

timer på 18 uker. Årstimetallet blir da 8990. 

Ekstra timeressurs utover innarbeidet 

lønnsmidler i 2011 budsjettet kr. 60 000.- 

reguleres inn i budsjettet post 101000 funksjon 

20270. 

SFO legges til Storbjørka barnehage som 

tidligere. 

Timefordeling på ulike klassetrinn blir som 

tidligere vedtatt. 

Det blir hele skoledager for alle klasser. 

 

Søknad om midler til arrangement 

Vevelstad kommune støtter ”Vevelstaddagene 

2011” med kr. 50.000 . 

I tillegg støttes det med gratis leie av lokaler 

under ”dagene”, og hjelp og støtte til 

utsendelse av informasjon. 

 

Foreldrebetaling i barnehagene i Vevelstad 

2011 

Satsen for full barnehageplass ved Storbjørka 

barnehage settes til kr. 2100 for 2011. For 

barnehagen ved Visthus oppvekstsenter settes 

satsen til 1370 for full plass de tre dagene 

barnehagen er åpen.  

Øvrige satser justeres i forhold til dette. 

Matpenger er inkludert i prisen.  

Gebyrregulativ 2011 - plan - byggsak - 

oppmåling 

Gebyrregulativet for plan – byggsak – 

oppmåling for 2011 beholdes uendret som for 

2010. 

 

Vann og avløp - avgifter 2011 

Avgiftene for vann og avløp økes med 4 % fra 

og med 01.01.2011. 

 

Renovasjonsgebyr for 2011 - kommunalt 

tillegg 

Vevelstad kommunes administrasjonsgebyr for 

2011 fastsettes til kr 55,00 eks.mva. 

Minimumsgebyr for ulovlig gjensetting av 

avfall fastsettes til kr 825,-. 

Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve 

inn gebyret på vegne av kommunen, samt å 

vurdere ekstra omkostninger med 

oppryddingen. Innføring av gebyr for 

hensetting av avfall og innkreving av dette 

innarbeides i felles renovasjonsforskrift. 

 

Husleie 2011 - kommunale boliger 

Med virkning f.o.m.1.april 2011 økes husleien 

for de kommunale boligene med 8 %. 

Etter oppgradering vil standard bli endret fra 

0,9 til 1 på boligene: Slotvikåsen blå, gul, rød. 

Ved neste husleieøkning vil den kommunale 

avgiftsdelen av husleien blir beregnet etter 

riktige satser for ”Flatabø stor”, ”Slotvikåsen 

blå,gul,rød” og ”Slotvikåsen nye”. 

Med virkning fra og med 1.april 2011 økes 

husleien for eldreboligene med 8 %. 

 

Låneopptak to-mannsbolig 

Vevelstad formannskap innstiller på bygging 

av to-mannsbolig ut fra det antatte anbud med 

en bruttoramme på kr. 3 755 913, samt garasje 

til den ene boligen på kr. 203 000. Beløpene er 

inkl. mva. Leilighetene gis en universell 

utforming, samt at den ene leilighet med 

tilhørende garasje tilrettelegges spesielt for 

funksjonshemmet. 

Vevelstad kommune søker opptak lån til 

bygging kommunal bolig kr. 3600 000 

I henhold til vedtatt finansreglement 

gjennomfører rådmannen låneopptak, herunder 

godkjenning av lånevilkårene. 

 

Budsjett 2011 

Driftsbudsjettet: 

Årsbudsjett for 2011 vedtas i balanse med en 

bruttoramme på kr. 51.495.000 

Investeringsbudsjettet: 

Årsbudsjettet for 2011 vedtas i balanse med en 

bruttoramme på kr. 9.868.500 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Felles driftsplattform for samarbeid om 

rehabilitering mellom Helgeland 

Rehabilitering, Helgelandssykehuset HF og 

kommunene på Sør-Helgeland 
Vevelstad kommune stiller seg positiv til 

høringsforslaget til ”felles driftsplattform for 

samarbeid om rehabilitering mellom 

Helgeland Rehabilitering, 

Helgelandssykehuset HF og 

kommunene på Sør- Helgeland. 

For Vevelstad kommune sin del er det også 

interessant å se på kjøp av antall døgn, 

sammenlignet med kjøp av en halv helårsplass. 

Foreslått tiltak om ambulerende team, er noe 

Vevelstad kommune er svært positiv til, og 

ønsker mer informasjon og utredning ang. 

dette. Vevelstad kommune vil også minne om 

at ergoterapeut er en viktig profesjon å få inn i 

det ambulerende teamet. 

 

Brønnøysundregistrene i sentrum 

Brønnøysundregistrene er i dag plassert i 

sentrum av Brønnøysund, noe som gjør at 

bedriften 

er lett tilgjengelig både for publikum og de 

ansatte som kommer fra Vevelstad. De som 

bruker 

kollektiv transport har i dag god tilgjenglighet 

til bedriften, denne vil bli redusert dersom 

bedriften blir flyttet ut av sentrum. 

For et regionsenter i vekst er det etter 

Vevelstad kommunes mening av stor 

betydning at denne viktige virksomheten 

videreutvikles der den startet for over 30 år 

siden. 

Regionsenteret for Sør-Helgeland står foran 

store viktige utbyggingsoppgaver og 

Brønnøysundregistrene vil fortsatt være et 

viktig nav i denne utviklingen. Ved å velge 

modernisering av dagens bygningsmasse samt 

bygging av nye lokaler, vil virksomheten bidra 

til et levende sentrum og med dette forsterke 

Brønnøysunds posisjon som regionsenter. 

Samtidig går all trafikk til og fra av 

Brønnøysund sentrum over Mosheim/Salhus-

området, og til tider er det stor trafikk og 

vanskelig å komme inn på fylkesvegen. Vi 

håper dette kan bedres gjennom løsninger som 

rundkjøring eller trafikklys. 

 

Kommunestyremøte 23. februar 2011: 
 

Klage på vedtak: deling av grunneiendom 

gnr 2 bnr 5 mfl. Fradeling av gårdstun. 

Klagen tas til følge. Kommunestyret er gjort 

kjent med at jordarealer vil bli solgt/leid ut til 

nabobruk på Hamnøya. Det godkjennes fradelt 

inntil 17 da til eksisterende bygningsmasse ut 

fra arronderingsmessige forhold. 

 

Kommunal støtte til kjøp av melkekvoter 

for kvoteåret 2010/2011 

1. Vevelstad kommune støtter kjøp av private- 

og offentlige melkekvoter med kr. 1,- pr. liter 

og opp til kr 5000,- pr bruk for kvoteåret 2011. 

2. Melkeprodusenter i Vevelstad kommune 

anmodes om å søke personlig om støtte til 

kjøp av 

melkekvote fra næringsfond II. Søknad må 

være hos kommunen innen 31.12.2011. 

3. Vilkår at kvoten drives av søker minst 5 år 

fra støtten utbetales. 

4. Søkerne skal dokumentere kvotekjøpet med 

kopi av kvittering for betalt kvotekjøp. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å behandle og 

avgjøre søknadene. 

6. Rapport over tildelingen av tilskudd til 

kvotekjøp legges frem for næringsstyret etter 

samlet 

behandling. 

7. Næringsfond II styrkes økonomisk med 

avsatte midler fra disposisjonsfond. 

Formannskapet 

delegeres fullmakt til å fatte nødvendige 

vedtak for styrking av Næringsfond II. 32502 

147004. 

 

Midler til investeringer i forbindelse med 

pumpestasjoner – pålegg fra 

Arbeidstilsynet. 

Det bevilges kr 140.000,- til prosjektet for 

utbedringer i kommunens avløpsavdeling. 

 

Valg til sakkyndig takstnemnd for 

eiendomsskatt 

Leder: Alf Egil Andreassen 

Nesteleder: Hilde Elise Pedersen 

Medlem: Ingegjerd Arnes 

Vara: 1. Kjell Martinsen 

2. Asbjørn Sørfjord 

3. Solveig Porsvik 

 

Valg til sakkyndig ankenemnd for 

eiendomsskatt i Vevelstad kommune 

Vevelstad formannskapet får fullmakt til å 

utnevne sakkyndig ankenemnd. 

 

Eiendomsskattevedtekter for Vevelstad 

kommune 

Vedtak: 

Forslaget til eiendomskattevedtekter for 

Vevelstad kommune vedtas 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/


 

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

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

10 

Fritak fra kommunale verv 

Synnøve Aakervik innvilges fritak fra alle 

politiske verv i omsøkt periode. 

I den perioden Synnøve Aakervik (AP) har 

fritak fra politiske verv vil Arbeiderpartiets 1. 

vararepresentant til kommunestyret, Skjalg 

Kristensen, være fast medlem av 

Kommunestyret. 

Som ny fast medlem i formannskapet fra 

Arbeiderpartiets liste velges: Jan Kristiansen 

Som vararepresentant nr. 1 til formannskapet 

fra Arbeiderpartiets liste velges: Ivar 

Vevelstad 

Som vararepresentant nr. 2 til formannskapet 

fra Arbeiderpartiets liste velges: Skjalg 

Kristensen 

Som nytt varamedlem til Komitè for kultur og 

fritid velges: Ivar Vevelstad 

 

Avtale mellom Vevelstad kommune og 

Innovasjon Norge Nordland 

Vevelstad kommune godkjenner 

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge 

Nordland. 

Avtalen er basert på samarbeid rundt 

førstelinje for utvikling av næringsliv i 

kommunene. 

Avtalen skal i første omgang gjelde fram til 

01.12.2012, og kan deretter forlenges 2 år av 

gangen. Eventuell fornyelse tas opp senest 3 

mnd før avtalens utløp. 

 

 
 

Kommunestyremøte 27. april 2011: 
 

Opptak startlån i Husbanken 

Vevelstad kommune tar opp kr. 2.000.000 i 

startlån til videre utlån. 

Låneopptaket er i henhold til tildelingsskriv 

fra Husbanken, datert 07.03.2011 

 

Investering av kjølerom på allbrukshuset. 

Det bevilges kr. 60.000.- til innkjøp av 

kjølerom til Allbrukshuset. 

 

Ny frivilligsentral i Vevelstad 

Vevelstad kommune innvilger til oppstart og 

drift av Vevelstad Frivilligsentral et tilskudd 

på kr. 98.000. 

Tilskuddet innvilges under forutsetning av at 

Kulturdepartementet innvilger tilskudd til 

oppstart av sentralen. 

 

Skjønnsmiddelsøknad til prosjekt 

Samarbeid om planarbeid i Sør-

Helgelandskommunene 

Vevelstad kommune ser den store betydningen 

av å ha et godt planverktøy på plass i 

kommunen, og stiller seg bak søknaden om 

skjønnsmidler til planarbeid i Sør- 

Helgelandskommunene 

 

Søknad om garanti for medfinansiering av 

landbruksvikarstilling - Helgeland 

landbrukstjenester 

Vevelstad kommune garanterer for kostnadene 

til 50% stilling som fast ansatt 

landbruksavløser i Helgeland 

Landbrukstjenester. 

Som vilkår settes: 

· Helgeland Landbrukstjenester må forplikte 

seg til å ha to fast ansatte vikarer i 50% 

stilling med sykdomsavløsning som 

primæroppgave, tjenesten skal være best mulig 

tilpasset gårdbrukernes behov. 

· Midlene kan ikke brukes til å finansiere 

avløsning i andre kommuner. 

· Utbetaling skjer på grunnlag av oppgave over 

antall oppdrag / brukerbetaling og påvist 

behov for bruk av garantien. 

· Tilsagnet gjelder for kommende toårsperiode 

2011-2012 

· Ordningen må reforhandles hvert andre år. 

· I perioder uten oppdrag skal kommunen 

kunne benytte stillingsressursen etter nærmere 

avtale. 

Det bevilges kr. 200.000.- i tilskudd til 

landbruksvikar. 

 

Framtidig organisering av krisesenterdrift 

1. Vevelstad kommune ønsker primært at man 

får til et samarbeid om krisesenter med 

Brønnøy kommune som vertskommune 

2. Rådmannen bes komme tilbake til de 

økonomiske konsekvenser når disse er kjent. 

3. Dersom Brønnøy kommune ikke ser 

mulighet til å få dette til, gis rådmannen 

fullmakt til å underskrive samarbeidsavtale 

med Vefsn kommune. 

 

Skolerute 2011/2012. 

Skolerute 2011 / 2012 for Vevelstad kommune 

vedtas som skolerute for skolene i Vevelstad 

kommune med de endringer som er lagt inn. 

Skolestart for elevene er 22. august 2011 og 

skoleslutt er ettermiddag / kveld 20.juni. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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POSOM  
”Psykisk og sosial omsorg ved kriser”.  

 
POSOM- gruppa er en del av den 

kommunale beredskapen og trer i kraft ved 

varsling fra kriseledelsen i kommunen, 

AMK, Politi eller lege.                                                                                 

Omfanget av den traumatiske krisen vil 

være avgjørende for om det er hele eller 

deler av gruppa som kalles inn.                                                                                                                                            

Traumatiske kriser er alvorlige ulykker, 

katastrofer, brå og voldsom død og andre 

akutte, uforutsette hendelser som rammer 

slik at livet endres brått og brutalt. Det er 

disse traumatiske krisene som gjør at 

kommunen mobiliserer og setter inn 

kriseteamet POSOM. 

Det er særlig påkrevd å gi hjelpen 

umiddelbart. På et tidlig stadium vil 

behandling/omsorg over et begrenset 

tidsrom kunne hjelpe personer til å komme 

seg gjennom akuttfasen og sjansen for 

fysiske og psykiske skader begrenses.  

Krisegruppen følger opp de berørte inntil 

omsorgen er overtatt av ordinært 

helseapparat.  

Ved behov skal POSOM bistå alle som 

kan komme til å bli berørt av en slik krise 

mens de oppholder seg i kommunen.  

Gruppen består av fem personer og er 

sammensatt av lege og prest i tillegg til 

helsearbeidere. Vi har i vår kommune 

besluttet å kalle gruppen POSOM fordi en 

ønsker å tydeliggjøre forskjellen mellom 

POSOM gruppen og den kommunale 

kriseledelsen som blant annet består av 

ordfører, varaordfører og rådmann.    

 

 

 

 

 

 

 

 

DistriktsMobilen Vevelstad 

Tlf.: 95 08 30 11 
Mandag - torsdag:   kl.7.30 - kl.16.30 

Fredag - lørdag:      åpen hele døgnet 

Søndag:                  åpen til kl.16.30 

 
 

Vevelstad Folkebibliotek 
 

KONSERT:  

21. og 22. februar hadde vi besøk av  

Geirr Lystrup her i Vevelstad.  

Mandag kveld var det konsert i 

Allbrukshuset. Geirr spilte og sang for de 

frammøtte og innbød til allsang. Det var 

gratis kaffeservering og utlodning av 3 av 

CD`er på billetten. Astrid Sjøli, Per Svines 

og Willy Kaspersen var heldige vinnere. 

Alderspensjonister fikk gratis inngang.   

 

Tirsdag formiddag var barnehagebarn og  

 

 

skoleelever invitert til konsert. De hadde 

fått øvingsmateriale og noen var riktig 

flinke til å delta sammen med Geirr.  

Arrangementet var et samarbeid mellom 

biblioteket, den kulturelle spaserstokken 

og den kulturelle skolesekken.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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EVENTYRSTUND: 

Forfatter og forteller Stina Fagertun er nå 

i vår ute på turne i regi av  

Folkeakademiet Hålogaland.  

 

Den kulturelle spaserstokken, den 

kulturelle skolesekken og Vevelstad 

folkebibliotek har samarbeidet om et 

arrangement, og mandag 9. mai gjestet 

Fagertun Vevelstad med to forestillinger.  

 

Den første for deltakerne på 

”Mandagskafeen” på Stua eldreboligene 

om formiddagen. Forestillingen ble godt 

mottatt, faktisk så godt at enkelte også 

benyttet anledningen til å høre Stina enda 

en gang da hun fortalte eventyr fra den 

nordnorske eventyrskatten på Biblioteket 

om kvelden.  

 

I tillegg til å være en fantastisk forteller, 

krydret hun forestillingene med sang, joik 

og spill. Stina Fagertun har samlet 

sjøsamiske, kvenske og nordnorske 

eventyr i mer enn 20 år. Hun har gitt ut 

cd`er på norsk og engelsk i tillegg til 

barneboka ”Nisse Noppes juleeventyr”. 

Fagertun har vunnet flere utmerkelser og 

priser, blant annet vant hun 

Fortellerfestivalen i juni 2010 med den 

nordnorske kjærlighetshistorien ”Kvitserk 

av Nordislott” som hun blant andre 

presenterte for publikum her i Vevelstad. 

 

            

 

FORTELLERTURNÈ: 

Sceneinstruktøren Catharina Fors 

besøkte i uke 15 bibliotekene på 

Helgeland. 12. april kunne vi invitere 

barnehagebarn på 4, 5 og 6 år og 1. og 2. 

klasse-elever til fortellerstund på 

biblioteket. Catharina fortalte historier om 

vennskap, om å være storebror, og om det 

å være ny i barnehagen.  

 

 

Av nye bøker på biblioteket kan vi nevne 

titler som:  

”Lomsdal-Visten”,  

Marius Nergård Pettersen 

”Helgeland politimesterembete 100 år”, 

Nils Erik Østerud 

”De hellige hulers land”, Jean M. Auel 

 

Vi har og nylig fått inn flere nye lettlest-

bøker for barn. 

 

 

Åpningstid: 

                                     

            Man kl 12:00 –  19:00 

                 Tir    kl 09:00 – 15:00 

                       Tor   kl 12:00 – 15:00 

 

Bøker kan leveres i skranken i kommunens 

administrasjon utenom bibliotekets 

åpningstid. 

 
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/

