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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 1-2010     oktober år 2010    Årgang 11 

 

Rådmannen har ordet 
 

Kjære vevelstadværinger! 

 

Høsten er kommet for fullt – og med den ustabilt vær med mye regn og vind - men også med 

en relativt fin september. Det er bare å beklage at det er gått et år siden siste nummer av den 

kommunale informasjonsavisa kom. Som de fleste er klar over, ligger mye av årsaken til dette 

hos undertegnede. En akutt sjukdom og flere inngrep gjorde at jeg var borte fra arbeid fra 

november til slutten av mars. I denne perioden opplevde jeg at mine sambygdinger var 

oppriktig bekymret for meg, og brydde seg om hvordan det gikk. Det varmet, og jeg vil på 

denne måten få rette en stor takk til alle for hilsninger og omtanke gjennom siste vinter. 

 

Fra påske har jeg vært i fullt arbeid, og jeg ser at det er nok av oppgaver å ta tak i. Audun 

gjorde en stor innsats under mitt fravær, likevel var det oppgaver som bare måtte skyves på. 

Det fører meg over på det som kanskje har vært den største flaskehalsen i administrasjonen i 

år, kapasitet til å få gjort alle oppgaver i kommunen. Permisjoner, sykefravær, 

sykepermisjoner og pappapermisjoner har ført til at noen av de ansatte har måttet ta flere nye 

oppgaver i tillegg til de som de hadde fra før. Når vi i tillegg har innført et nytt sak-

/arkivsystem, med de starvansker det medfører, må vi bare beklage overfor publikum at vi 

kanskje ikke hele tiden har vært på høyden og fått tatt alle oppgaver og effektuert alle vedtak 

og ønsker som er kommet så raskt som vi gjerne vil. Når det er sagt, vil jeg samtidig gi en stor 

ros til de ansatte som har stått på og fått hjula til å gå rundt. Med en liten kommune blir det en 

liten stab, og dermed ekstra sårbart når noen er borte. 

 

I siste nummer av informasjonsavisa var temaet planarbeid. En statusgjennomgang viser at vi 

– som mange andre kommuner – trenger en ajourføring av planverket. For å gjenta meg selv: 

dette skal gi politikerne mulighet til å peke på hvor vi skal og hva som skal prioriteres, 

kommuneplan og de fleste kommunedelplaner er lovpålagt, og vi er ikke i posisjon til å søke 

om midler dersom vi ikke har planverktøyet på plass. Vi er nå i gang med planarbeidet for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse, og i samarbeid med Vega og Brønnøy er planprogrammet 

for klima- og energiplan ute på høring. Vi ønsker å samarbeide med nabokommunene der det 

er en gevinst med å samordne planarbeidet. Det er også viktig å etablere kompetanse på 

planarbeid i regionen. 

 

Arbeidet med budsjettet for 2011 er i full gang. Vi sliter kanskje ikke like mye som våre 

nabokommuner med å sy sammen et budsjett i balanse, men samtidig er det klart at 

kommunene blib tillagt stadig flere oppgaver, og dette må før eller senere gjenspeile seg i 

bemanning og driftskostnader. Vi har nok oppgaver foran oss, både i daglig drift og 

gjennomføring av planlagte tiltak. 

 

Med ønske om en god høst, vellykket elgjakt og fysisk og kulturell aktivitet, hilsen Ronald
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Kommunestyrevedtak: 
 

Støtte til kjøp av melkekvoter 2010. 

Vevelstad kommune støtter kjøp av 

private- og offentlige melkekvoter med kr. 

1,- pr. liter og opp til kr 5000,- pr bruk i 

2010. 

 

Gebyrregulativ Plan- Byggesak- 

Oppmåling 

Med bakgrunn i Plan- og Bygningsloven, 

Matrikkelloven, Eierseksjonsloven, 

Forurensingsloven og med henvisning til 

Forvaltningslovens § 38 legges nytt 

gebyrregulativ, (se vedlegg), for plan – 

byggesak – oppmåling ut til offentlig 

ettersyn i 30 dager. Det nye regulativet trer 

i kraft fra 1. juni 2010. 

 

Kommunale avgifter 

1. Gebyrene på vann- og avløp skal ikke 

beregnes ut fra selvkostprinsippet i 

Vevelstad kommune. 

 

2. Vann- og avløp ( pkt A i vedlegget) 

økes med 5 % fra 1.juli 2010. 

 

3. Det vedlagte forslaget på kommunale 

avgifter for 2010 vedtas. 

Punkt 10.3 endres til: Hytter og 

fritidsboliger betaler 75% av full avgift. 

Fraflyttede boliger som nyttes som 

fritidsbolig kan søke om reduksjon til 75% 

av full årsavgift. Enslige pensjonister kan 

søke om reduksjon til 75% av full 

årsavgift. 

Det skal presiseres i forskriften at 

vanntilførsel til hytter og fritidsboliger i 

spredt bebyggelse ikke belastes 

kommunen. 

 

Overtakelse av Tøymvasshytta 

Vevelstad kommune overtar 

Tøymvasshytta. Administrasjonen ordner 

med kjøpekontrakt mellom Vevelstad 

kommune og HelgelandsKraft. 

 

 

 

 

 

 

Omsetningsoppgave for Handelsstedet 

Forvik AS 2010 - Skjenkebevilling 

Omsetningsavgift for Handelsstedet 

Forvik AS – Skjenkebevilling utgjør kr. 

3500,- for 2010. 

 

Omsetningsoppgave for Coop Marked 

Vevelstad avd. 080 - 2010 - 

salgsbevilling 

Omsetningsavgift for Coop Marked 

Vevelstad utgjør kr. 2300,- for 2010. 

 

Omsetningsoppgave for Fritz K. 

Pedersen 2010 - salgsbevilling 

Omsetningsavgift for ServiceMat avdeling 

Visthus utgjør kr. 1200,- for 2010. 

 

Fritak fra kommunale verv 

Janne B. Mikalsen innvilges fritak fra alle 

politiske verv i omsøkt periode. I den 

perioden Janne B. Mikalsen 

(kommunelista) har fritak fra politiske 

verv vil kommunelistas 1. vararepresentant 

til kommunestyret, Rune Ingebrigtsen , 

være fast medlem av kommunestyret. 

Synnøve Malfrida Sund rykker inn som 

vararepresentant nr. 7. Jfr. 

Kommunelovens § 16 opprykk 

 

Søknad om permisjon 

Siw-Kristin Grønbech Solli innvilges ikke 

permisjon fra sine politiske verv.  

 

Valg av nytt medlem og varamedlem til 

formannskapet 

Kommunelistas nye representant i 

formannskapet er John Arne Nilssen 

Varamedlemmer er: 

Siw-Kristin Grønbech Solli  

Rune Ingebrigtsen 

 

I den perioden Janne B. Mikalsen 

(kommunelista) har fritak fra politiske 

verv blir John Arne Nilssen fast medlem 

av formannskapet og Siw-Kristin 

Grønbech Solli og Rune Ingebrigtsen vil 

da være henholdsvis vararepresentant 

nummer 1 og 2. 

 

 

 

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 

3 

 

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet 

Vevelstad kommune inngår 

samarbeidsavtale med Nordland 

Fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. 

 

Innarbeides i budsjett når godkjent avtale 

mellom Vevelstad kommune og Nordland 

fylkeskommune foreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

Timeressurser 2010 

Timeressursen for vårhalvåret 2010 

fastsettes til 249 uketimer, til sammen 

4980 timer på 20 skoleuker. Timeressursen 

for høsthalvåret 2010 fastsettes til 249 

uketimer, til sammen 4482 timer på 18 

skoleuker. Årstimetallet blir da 9462. 

 

SFO legges til Storbjørka barnehage som 

tidligere. 

 

Timefordeling på ulike klassetrinn blir 

som tidligere vedtatt. 

 

Det blir hele skoledager for alle klasser. 

 

Utvidelse av barnehagetilbudet på 

Visthus 

Barnehagetilbudet ved Visthus 

Oppvekstsenter utvides fra 2 til 3 dager fra 

1. januar 2010. 

Ordningen behovstyres. 

Merkostnadene pålydende kr. 42.000,- 

innarbeides i budsjettet for 2010. 

 

Kommunal sluttbehandling av 

renovasjonsgebyr for 2010 

Vevelstad kommune godkjenner SHMILs 

forslag til renovasjonsgebyr for 2010. 

 

str Grunngebyr 

Volum 

gebyr Sum ekskl mva Sum inkl  

80 L kr  1 816,75 kr  328,53 kr  2 145,28 kr  536,32 kr  2 681,60 

140 L kr  1 816,75 kr  574,93 kr  2 391,68 kr  597,92 kr  2 989,60 

240 L kr  1 816,75 kr  985,60 kr  2 802,35 kr  700,59 kr  3 502,94 

            

390 L     4611,75 kr  1 152,94 kr  5 764,69 

660 L     8320,50 kr  2 080,13 kr 10 400,63 

 

Abonnement som årlig inngår kontrakt om 

heimekompostering av eget matavfall 

(våtorganisk avfall) gis en rabatt på kr. 

450,- eks. mva. 

Abonnement som inngår 

fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver 

en rabatt på kr. 100,- eks. mva. 

Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av 

satsene for 80 l dunk (33 % rabatt) 

Hytteabonnenter betaler pr mnd 1/12 av 

årlig renovasjonsgebyr + 15 % påslag . 

Gebyr for dunkbytte kr 100,- eks mva pr 

dunk pr bytte.  

Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg 

om kildesortering kr 263 - eks mva for 2  

hjulsdunker og kr 658,- eks mva for 4-

hjuls dunker. Feilsorteringsgebyr for 

2.gangs overtredelse og utover settes til 

dobbel sats av første gangs gebyr. 

 

Låneopptak til fullfinansiering av 

renovering kirketaket 

Vevelstad kommune tar opp lån, stort kr. 

750.000, til fullfinansiering av renovering 

taket på Vevelstad kirke. Lånets løpetid er 

20 år. Kirkelig Fellesråd tilbakebetaler 

refundert momskompensasjon for utgifter 

påført prosjektet i 2009 innen april 2010. 

 

Tiltakspakken - Budsjettregulering 

Følgende budsjettregulering foretas: 

 

Vedlikehold Vevelstad Sentralskole kr. 

60.000 

Leskur Vevelstad Sentralskole kr. 8.000 

Elektrisk arbeid skolekjøkken kr. 8.000 

Momskompensasjon kr. 19.000 

Nytt tak Visthus oppv. Senter kr. 56.000 

Momskompensasjon kr . 14.000 

Lydforbedring Allbrukshuset kr. 102.000 

Trapp tilpasset rullestolbrukere kr. 13.500 

Momskompensasjon kr. 29.000 

Låssystem rådhuset kr. 34.000 

Momskompensasjon kr. 8.500 

Vedlikehold kom. Veier kr. 71.000 

Momskompensasjon kr. 17.000 

 

Kostnadene dekkes gjennom bruk av 

disposisjonsfond. 

 

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 

4 

 

 

 

Budsjettregulering 

Framlagte forslag til budsjettregulering for 

drifts- og investeringsbudsjettet vedtas. 

 

Godtgjørelse ordfører 

Godtgjørelse for ordfører år 2010 fastsettes 

til kr. 360 000,- og kompenserer for alt 

arbeid som følge av ordførervervet. 

 

Godtgjørelse varaordfører 

Godtgjørelse for varaordfører år 2010 

fastsettes til kr. 36 000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2010 

Driftsbudsjettet 2010: 

Årsbudsjettet for 2010 vedtas i balanse 

med en bruttoramme på kr. 48.314.667,-. 

 

Kapitalbudsjettet for 2010: 

Kapitalbudsjettet for 2010 vedtas med en 

bruttoramme på kr. 6.581.000,-. 

 

Økonomiplan 2010-2013 

Rullerende økonomiplan 2010 – 2013 

vedtas. 
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