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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 4-2011     desember år 2011    Årgang 12 

 

 

Rådmannen har ordet 
 

 

Kjære Vevelstadværinger ! 

 

2011 er på hell, og det kan vær tid både for en liten oppsummering, og for å se framover mot 

2012. Som andre år har det vært både gleder og sorger – det som kommer til å prege norsk 

samfunnsliv og tenkemåte i årtier framover er Utøyatragedien. Det er fortsatt helt ufattelig at et 

slikt angrep på engasjerte og aktive ungdommer kan finne sted i Norge i 2011, og tankene går 

ofte til ofrene, de pårørende og de tanker de ungdommene som opplevde dette sitter med. Dette 

er ressurssterke mennesker som en må håpe klarer å komme seg videre i livet. 

 

Også i Vevelstad har innbyggerne opplevd sorger og gleder i året som gikk. I et lite samfunn 

kommer slikt tett innpå den enkelte, men et lite samfunn kan også vise mer støtte og omtanke enn 

på større steder.  

 

Jeg skal ikke foregripe kommunens årsmelding, men kort trekke fram at vår kommune i to 

undersøkelser i år kom ut blant de beste i landet innen pleie og omsorg. Dette er gode 

tilbakemeldinger både til politikerne som prioriterer de eldre og helse, og til de ansatte på 

sykeheimen.  

 

I en annen undersøkelse som nettopp er publisert kom Vevelstad ut som en av de kommuner som 

taper mest på finansieringen av samhandlingsreformen. Som nevnt i forrige nummer av 

informasjonsavisa så vil 2012 være et år der mye er usikkert mht den nye helsereformen, avtaler 

skal komme på plass mellom kommunene og helseforetaket, kommunene skal finansiere 

sykehusinnleggelser og ivareta de andre oppgavene som ligger i reformen. Fokus er nå mye på 

økonomi og ansvarsfordeling, men vi må ikke glemme at pasienten må være i sentrum. 

Uavhengig av støyen rundt reformen skal folk ha sikkerhet for at liv og helse blir ivaretatt minst 

like godt som før.  

 

Oppgavene i en kommune er mange og forskjelligartet – og slik skal det være. Forventninger, 

ønsker og krav fra innbyggere og myndigheter føles ofte høye, men er samtidig med på å skjerpe 

innsatsen. Vi får tro vi fortsatt klarer å levere. 

 

Jeg vil derfor takke de ansatte for en flott innsats i 2011, og en takk til våre politikere for et godt 

samarbeid for kommunens beste. Juletid er et velkomment avbrekk i mørketiden, der en kan roe 

ned og ha ei trivelig tid med familie og venner. 

 

Med håp om en rolig og fredelig feiring ønsker jeg alle i Vevelstad en riktig god jul! 
 

Hilsen Ronald 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Utdeling av gave til nyfødte vevelstadværinger 2011 
 

Kommunestyret vedtok i PS 09/63 å gi en ”velkommen til verden”-pakke til alle som  

blir født i Vevelstad. Pakken er en gavesjekk på kr. 3.000 og blomster. 

 

Mandag den 19. desember var de nyfødte vevelstadværingene i 2011 samlet på Rådhuset, 

dessverre var ikke Jenny Viktoria Ingebrigtsen med foreldre tilstede.  

Ordfører Ken-Richard delte ut gaver og blomster, og serverte kaffe og kake til stolte foreldre. 
 

 

 

 
 

Fra venstre: Ken-Richard Hansen, Erna Kristine Moe Rørmark med Emilie Konstanse,  

Lin-Sofie Andersen med Julian Matheo, Bente Sneli og Øyvind Solsem med Eljar Severin, 

Kristina Ivanova Stefanova og Håvard Vistnes med Anette Maria. 

 

                                               
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Personalnytt 
Agnethe Aarstrand er nytilsatt 

avdelingssykepleier ved Vevelstad 

sykehjem. 

Agnethe er født i Vevelstad, men flyttet til 

Brønnøysund sammen med sin familie. 

Agnethe begynte i jobben som 

avdelingssykepleier den 28. november, vi 

ønsker henne velkommen tilbake som 

innbygger og arbeidstaker i Vevelstad. 

 

Den Kulturelle skolesekken i 

Vevelstad 
Den kulturelle skolesekken (Dks) er en 

nasjonal satsing som skal bidra til at elever 

i grunnskolen og videregående skole får 

møte profesjonell kunst og kultur av alle 

slag. Dette er et obligatorisk tilbud som 

kommunene skal gi, og Vevelstad har et 

samarbeid med Brønnøy og Vega om 

organisering. Dette medfører at vi kan 

samarbeide om å leie inn profesjonelle 

kunstnere og artister, noe som har mye å si 

for den økonomiske siden.  Noen 

produksjoner krever mye plass og lang 

riggetid, noe som kan føre til at den bare 

blir satt opp i Brønnøysund. Vi får da 

tilbud fra fylket om gratis reise til 

Brønnøysund for å se forestillinga. 

 

Fra ei kus dagbok 

 
 

En visuell, humoristisk og musisk 

forestilling hvor ingenting er umulig! Kua 

Frøydis noterer sirlig ned dagens 

begivenheter som stort sett begrenser seg 

til måking, melking, fôring og kjekling 

med bonden Frida. Helt til hun en dag 

legger ut på reise med dagboka under 

armen.. Frøydis opplever ting andre kuer 

bare kan drømme om. "Har dere noen gang 

sett ei ku starte en krig?" spør hun i sin tale 

i FN. Har dere noen gang hørt om ei ku 

som synger i Spektrum eller som reiser til 

månene? Nei? I denne forestillingen er 

ingenting umulig. 
 

Denne forestillinga var bare satt opp i 

Brønnøysund, men fylket dekket reise for 

1- 4 klasse ved sentralskolen og Visthus 

oppvekstsenter slik at de fikk sett den. De 

syntes det var en fin opplevelse, spesielt da 

de fikk tid til å kjøpe is på TD etterpå. 

                                                                                             
 

 

Forfatterbesøk av Bjørn Rørvik 

 
Bjørn F. Rørvik gir elevene en livlig 

opplesning fra bøkene sine, samtidig som 

illustrasjonene til Per Dybvig vises på 

lerret. I etterkant av opplesningen er det 

åpning for spørsmål, og forfatteren 

snakker om hvordan ei bok blir til. 
 

Det var 1 - 4 klasse ved sentralskolen og 

Visthus oppvekstsenter som fikk dette 

tilbudet også. De fikk god kontakt med 

forfatteren og har i ettertid lest mange av 

bøkene hans. Bøkene hans kan anbefales 

for voksne også, slik at vi kan se ting med 

nye øyne. For eksempel alle rundballene 

som ligger rundt omkring, det er egentlig 

kyrnes nistepakker, pent pakket inn i 

plast.  
 

Dans 

Torsdag 13. Oktober hadde 5 – 6 klassen 

dans med Trine Saltemark. 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://login.ksys.no/images/262/melking_big.jpg
http://login.ksys.no/images/4160/Ill_reven_og_grisungen_big.jpg
http://login.ksys.no/images/4160/Bj_rn_F_R_rvik_big.jpg
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De hadde først litt teoretisk undervisning 

 

 
 

……og så fikk de prøve det ut i praksis. 

 
 

De lærte om mange typer dans, fra klassisk 

ballett til moderne dans. Hadde en flott 

dag og de fleste ønsket seg flere slike 

dager. 

Så langt i høst har det bare vært tilbud til 1 

– 6 klasse, men hele skolen får i løpet av 

året være med på noe som DKS 

arrangerer. Teaterforestillingen ”Delfinen 

– Fri Glipper”, var her tirsdag 18.10. Den 

var for hele skolen og handlet om livet i 

havet opp mot forurensing og oljeleting. 

Tirsdag 25.10 var 1 – 6 klassingene i 

Brønnøysund og så filmen ”Til siste 

hinder” og høre Kathrine Haugen fortelle 

om hvordan hun laget filmen. 
 

Vil du vite mer om tilbudene i den 

kulturelle skolesekken kan du gå inn på 

http://www.kultursekkeninordland.no   
           

Travel tid for elevbedriftene 
Alle grunnskole-elevene i kommunen 

driver elevbedrift dette skoleåret. 

                  

Her er en oversikt over dem: 

EB Nøttegnagerne 1.klasse 

EB Nøttegnagerne 2.klasse 

EB Nøttegnagerne 3.klasse 

EB Nøttegnagerne 4.kl 

Godtegnagerne EB 

Maten på hjørnet EB 

Melk of Norway EB 

Soapmakers EB 

Storfeskeran EB 

TjenesteHjelpen EB 

Tørr V EB 

EB Matmonstran 

 

Nå før jul har mange av bedriftene ei 

travel tid. Lørdag 26.november deltok de 

på julemesse i Allbrukshuset. Som bildet 

viser, var det mye folk innom, og de av 

bedriftene som hadde produkter som kan 

selges over disk, gjorde god handel. 

 

 
 

8.desember deltok fem av bedriftene på 

Ungt Entreprenørskaps julemesse i 

Sandnessjøen. Deltakelsen fra andre 

kommuner var liten, så de forholdsvis få 

kundene som var på kjøpesenteret 

Skansen, kunne vanskelig unngå å bli 

oppmerksom på vår stand. Like gensere 

med påskriften «Elevbedriftene i 

Vevelstad», røde nisseluer og fin 

opptreden bidro til et godt helhetsinntrykk. 

Bedriftene som deltok solgte diverse 

treprodukter, smykker, julenek, bakverk, 

såpe, drops, kaffe og vafler. 

 

Når salget ikke ble det store, skyldes det 

ikke elevenes innsats, men heller tidspunkt 

og sted for julemessen. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://www.kultursekkeninordland.no/
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Det kan for øvrig nevnes at ei av våre 

bedrifter, Melk of Norway EB, nylig vant 

1000 kr i trekningen Ungt Entreprenørskap 

Nordland foretar blant elevbedriftene i 

fylket. 

For nærmere informasjon om Ungt 

Entreprenørskaps arbeid, gå inn på UE.no. 

Der ligger det for øvrig bilder fra 

julemessen i Sandnessjøen. 

 

Lucia-dagen den 13. desember 

2011. 

 
Lucia-barn fra Storbjørka barnehage 

besøkte Rådhuset på  

Lucia-dagen den 13. desember 2011. 

 
 

 

 

 

Historielaget beklager 

 
I Vevelstadkalenderen for 2012 har det 

dessverre blitt et par feil. Bildet for januar 

måned viser ikke kommunestyret i 1978, 

men i 1968. Personen som vi har kalt 

Synøve (Sussi) Aspnes er Ulvida Slotvik. 

Vi har fått flere henvendelser angående 

denne feilen, og er veldig takknemlige  

for tilbakemeldinger, og kan bare beklage 

vår feilinformasjon. 

I forbindelse med Vevelstaddagene i 

sommer håpet vi på å få inn flere bilder av 

konfirmasjonskull, med tanke på en ny 

utgivelse av Konfirmasjonsalbumet.  

Det var i år 100 år siden den første 

konfirmasjonen i Vevelstad kirke.  

Vi fikk liten respons på vårt forsøk på å få 

tak i bilder, og vi oppfordrer igjen folk om 

å kontakte oss hvis de har bilder som ikke 

tidligere har vært med i 

Konfirmasjonsalbumet. 

Ta kontakt med en i styret om du har slike 

bilder, eller andre interessante gamle 

bilder. 

 

Styret i Historielaget består av:  

Leder Kjell Martinsen, kasserer Turid 

Færøy, sekretær Rita Eliassen, 

styremedlemmer Anna Erhardt, Harald 

Nilssen, Lillian Aarstrand og Beate 

Andorsen. 

                      
 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Vevelstad Frivilligsental åpner! 
 

Fra januar 2012 åpner Vevelstad 

Frivilligsentral dørene. Sentralen vil holde 

til i 2. etasje i bankbygget. Åpningstider 

vil bli kunngjort med oppslag og på 

Vevelstad kommunes hjemmesider. 

Sentralen eies av Vevelstad kommune, og 

formannskapet skal foreløpig fungere som 

styre. Daglig leder for sentralen er Bjørnar 

Aarstrand, som skal jobbe i 50% stilling 

fra januar og i full stilling fra 1. mars 

2012. 

 

Hva gjør frivilligsentralen? 

Vevelstad Frivilligsentral skal være en 

lokal møteplass, som er åpen for alle som 

har lyst til å delta innen frivillig aktivitet. 

Sentralen skal organisere dette. 

Aktiviteter og prosjekter blir utviklet av 

sentralens styre sammen med de 

menneskene/lag og foreninger som er 

knyttet til sentralen. 

Frivilligsentralen vil derfor støtte opp om 

og bidra til å opprettholde de gode 

tilbudene vi har rundt om i kommunen i 

dag, samtidig som å utvikle nye aktiviteter 

og tilbud til glede for kommunens 

befolkning. 

Det er i frivilligsentralens virksomhetsplan 

ønske om å få i gang aktiviteter som for 

eksempel nye barne- og ungdomstilbud, 

kulturtilbud til eldre, folkehelsearbeid og 

kurs for ulike målgrupper. 

 

Viktig! 
Hvis du har ønske om å bidra til, eller 

fortelle om frivillig aktivitet som er viktig 

for deg eller din målgruppe må du ikke 

nøle med å ta kontakt. 

Frivilligsentralen kan kontaktes ved 

henvendelse til telefon 750 38000 eller e-
post frivev@vevelstad.kommune.no 
 

Mer informasjon vil etter hvert bli 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

                       

”Den grønne spalten” 

 
Formålet med gårdskartprosessen var å 

etablere et "-kartgrunnlag med 

tilfredsstillende kvalitet for å ha en 

forsvarlig forvaltning og kontroll av de 

arealbaserte tilskuddene i jordbruket" slik 

det var formulert i Jordbruksavtalen 

(2002). 

 

 

 

 

 

 

Gårdskartet er et kart som viser 

arealressurser og arealtall for en enkelt 

landbrukseiendom. 

Kvaliteten er et direkte resultat av 

kvaliteten på de datakildene gårdskartet er 

avledet fra: gårds- og bruksnr fra 

Landbruksregisteret, eiendomsgrenser fra 

Matrikkelen og markslagskart fra AR5. 

Der det påvises feil i arealtallene, vil det 

skyldes feil i en eller flere av kildene. 

På kommunens hjemmeside ligger det en 

link til Gårdskart på nett, under boksen 

selvbetjening, dette er en løsning som er 

åpen og ikke krever noe passord. 

Tjenesten er koblet direkte mot 

Matrikkelen, og det betyr at det alltid er 

oppdatert eiendomskart som vises i 

gårdskartet. 

 

Når du søker på en landbrukseiendom vil 

du kunne oppleve at det tilsynelatende 

mangler teiger. Dette er i de tilfeller at 

denne eiendommen har teiger som er 

sameie med andre eiendommer. Du vil da 

få en beskjed nede til venstre: 

”Det er arealer knyttet til eiendommen 

som ikke vises i gårdskartet, velg Vis alle 

teiger for å se disse teigene i kartbildet”. 

Eiendomsgrensene for disse vil bli tegnet 

med grønt (sameie). 

 

Det er også muligheter for å få tilgang på 

ulike temakart, bl.a.: 

- Visning av verneområder fra Naturbase 

hos Direktoratet for Naturforvaltning.  

- Visning av fredede kulturminner fra 

Riksantikvaren (Askeladden). 

http://www.vevelstad.kommune.no/
mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
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Oppdatering av AR5 / Gårdskart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det vil foregå et kontinuerlig arbeid med 

oppdatering av markslag i AR5, disse 

oppdateringene blir årlig sendt fra 

kommunen til Skog og Landskap som 

sørger for at oppdateringene kommer med 

på Gårdskartet. 

Endringer som har kommet fram i 

forbindelse med søknad om 

produksjonstilskudd i august 2011, vil ikke 

vises i Gårdskartet før juni 2012. 

 

Oppdatering av eiendomsgrenser 
Eiendomsgrensene som fremkommer i 

Gårdskartet er hentet fra Matrikkelen, 

Norges offisielle eiendomsregister. 

Matrikkelen inneholder en oversikt over 

eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og 

bygninger. 

Statens Kartverk, matrikkelavdelingen, er 

sentral matrikkelmyndighet og ansvarlig 

for forvaltning av Matrikkelen og 

tilhørende regelverk. 

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet 

og har med dette ansvar for oppdatering av 

Matrikkelen. 

 

På kommunens hjemmeside, i 

menyboksen Selvbetjening finner du bl.a. 

valget Matrikkelinformasjon. 

Dette er en link til Statens Kartverks 

nettløsning for å vise informasjon fra 

Matrikkelen. 

Denne siden – Se eiendom – er utviklet 

for å kunne utlevere data fra Matrikkelen 

som etter matrikkellovens § 30, 3.ledd kan 

utleveres til alle. 

Matrikkelinformasjon som faller innenfor 

virkeområdet til personopplysningsloven 

finnes ikke i nettløsningen. 

Det har vist seg at den registrerte 

eiendomsinformasjonen for mange 

matrikkelenheter kan være mangelfulle (på 

hele skalaen fra helt å mangle til bare å 

være litt mangelfull). 

For å kunne foreta endringer i registrert 

informasjon, evt. få registrert manglende 

informasjon, er det knyttet krav til 

dokumentasjon. 

Det kan f.eks. være: 

skylddelingsforretning, målebrev eller 

protokoll fra en jordskiftesak. 

 

Før kommunen foretar en 

endring/oppdatering av informasjonen i 

Matrikkelen skal de berørte parter 

underrettes. 

Det kan være uoversiktlig hva som er siste 

dokumentasjon for en grense. 

Det kan være gjennomført både 

jordskiftesaker og kartforretninger som 

ikke er blitt registrert. 

Derfor er det viktig å involvere eierne av 

matrikkelenheter, da disse som oftest har 

god oversikt over hva som er siste 

gjeldende forretning for egen 

matrikkelenhet. 

 

Søknad om midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak mot 

rovviltskader i 2012. 

Plan- og ressursetaten vil opplyse om 

muligheten til å søke midler til 

forebyggende og konfliktdempende tiltak 

mot rovviltskader, med søknadsfrist 15. 

januar 2012. 

                              
Alle som søker skal gjøre dette elektronisk 

gjennom Direktoratet for naturforvaltning 

sitt søknadssenter. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Det er også krav til at alle skal rapportere 

elektronisk gjennom søknadssenteret. 

Søknaddsenteret ligger under 

http://soknadssenter.dirnat.no/ eller 

www.rovviltportalen.no 

Fylkesmannen vil be om uttalelse fra 

kommunen hvis det er behov for det. 

 

Videre informasjon og regelverk kan 

skaffes hos Vevelstad kommune, det er 

også lagt ut på Fylkesmannen sin 

hjemmeside. 

 

Søknad om midler til arter og 

naturtyper. 
 

Over statsbudsjettet er det satt av midler til 

en tilskuddsordning som skal bidra til å 

gjennomføre aktive tiltak for å ivareta en 

del arter og naturtyper som krever 

særskilte bevaringstiltak for at de skal 

overleve på lang sikt. 

 

Det kan gis tilskudd til en rekke tiltak, som 

for eksempel slått, rydding, hogst, graving 

av dam, vandringskorridorer og 

overvintringsplasser, tilpasse driftsform i 

jord- og skogbruk og tilpasset beiting. 

 

Søknad skal sendes gjennom Direktoratet 

for naturforvaltnings elektroniske 

søknadsskjema. Lenke til dette finner du 

lenger ned på sida.  

Søknadsfristen er 15. januar. 

 

Ta kontakt med plan- og ressursetaten 

for mer utfyllende informasjon eller se 

på fylkesmannens hjemmeside 

www.fmno.no 

 

Søknad om produksjonstilskudd. 
Det er klart for en ny runde med søknad 

om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Søknadsmateriell sendes ut fra Statens 

landbruksforvaltning i løpet av desember. 

Søknadsfrist er 20. januar 2012. 

 

Ta kontakt med plan- og ressurskontoret 

for spørsmål og veiledning. 

Tilskuddsmidler fra søknadsomgangen 

august 2011 vil bli utbetalt i starten av 

februar. 

Utdrag fra Formannskap og 

Kommunestyret siden oktober. 

 
Formannskapsvedtak 26.10.2011: 

 

Innføring av veiadresser 

1. Formannskapet skal være styringsgruppe 

for arbeidet 

2.Det sendes ut brev til lag og foreninger 

på Hamnøya, Stokkasjøen, Visthus, 

Kilen og i indre Visten der det bes om 

forslag til navn på veger og områdenavn 

i disse områdene. 

3.Formannskapet ønsker en oversikt over 

hvilke veger og områder på strekningen 

fra Andalsvågen til Vistnesodden som er 

aktuelle for navnsetting. På bakgrunn av 

dette inviteres det til et allmøte for å 

diskutere veg- og områdenavn for denne 

delen av kommunen. 

4.Plan- og ressursavdelinga stiller med 

sekretær. 

5.Arbeidet skal være sluttført i løpet av 

2012. 

6.Adresseforslagene legges ut på høring, 

før de vedtas i kommunestyret 

7.Kostnader med prosjektet ses i 

sammenheng med budsjett/økonomiplan 

for 2012. 
 

Deling av grunneiendom 1816/8/1 

utskilling av bygningsmasse. 

Etter jordlovens §§ 1 og 12 gis det 

tillatelse til fradeling fra gnr 8 bnr 1 av 

inntil 2 dekar med påstående eldre 

driftsbygg, samt uthus beliggende ved 

driftsbygningen. 

Øvrige deler av gårdstun, bestående av 

nytt våningshus, kårbolig og uthus nær 

kårboligen, omfattes ikke av fradelingen. 

Det settes vilkår om at tomta legger minst 

mulig beslag på gårdens oppdyrka arealer, 

og at det gis vegrett til ny tomt, fra 

eksisterende avkjørsel. 

 

Oppgradering av WebInnsyn 

Vevelstad Formannskap bevilger kr 

30.000,- til oppgradering av GIS/LINE 

Webinnsyn. 

Vedtaket fattes i medhold av 

kommunelovens § 13. 

http://www.vevelstad.kommune.no/
http://soknadssenter.dirnat.no/
http://www.rovviltportalen.no/
http://www.fmno.no/
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Formannskapsvedtak 30.11.2011: 

 

Reservasjon av tomt i Slotvikåsen 

Tidsfrist for å starte byggeprosjektet på 

tidligere tildelt tomt 19, gnr 12 bnr 138, til 

Aslak Nergård settes til 17.09.2012. 

Tomta er personlig og kan ikke overdras 

andre uten kommunens samtykke. 

Dersom tomta ikke bebygges må 

hjemmelshaver dekke kostnadene ved 

tilbakeskjøting til kommunen, eller til 

godkjent 3.part. 

 

Kommunestyrevedtak 22.11.2011: 

 

Samarbeidsavtale om voksenopplæring 

mellom Vevelstad kommune og 

Brønnøy kommune 
Vevelstad kommune vedtar vedlagte 

forslag til samarbeidsavtale om 

voksenopplæring. 

 

Fordeling mellom kommunene på andel 

av beredskapskostnader for 

nye ambulansebåter - Vevelstads andel 

Vevelstad ønsker å delta i den økonomiske 

fordelingen av beredskapskostnadene for 

nye ambulansebåter med kr. 60 000 pr år. 

Beløpet legges inn i budsjettet for 2012. 

 

Vannområdeutvalg Bindalsfjorden - 

videre arbeide vanndirektivet. 

1.Vannområdeutvalget i vannområde 

Bindalsfjorden konstitueres som et 

samarbeid mellom de berørte 

kommunene Brønnøy, Grane, Sømna, 

Vega, Vevelstad og Bindal. 

2.Brønnøy kommune utpekes som 

vertskommune i vannområde 

Bindalsfjorden. Brønnøy kommune har 

arbeidsgiveransvar for en prosjektleder 

for arbeidet i perioden fram til utgangen 

av 2012. Stillingen kan forlenges og 

stillingsbrøken økes, dersom ytterligere 

finansiering kommer på plass. 

3. Vevelstad kommune bidrar med kroner 

23 962,- i samarbeidet for perioden fram 

til utgangen av 2012. Beløpet 

innarbeides i driftsbudsjettet 2012 innen 

det selvfinansierte område. 

4. Det tas opp med ansvarlige myndigheter 

spørsmål om sammenslåing av 

vannregionene Bindalsfjord og 

Vefsnfjorden til en vannregion, og at det 

dermed blir behov for bare en stilling 

knyttet til arbeidet med vannregionen. 

Subsidiært ønsker Vevelstad kommune 

at Vevelstad tilhører kun en vannregion. 

Siden den delen av Vevelstad som 

tilhører Vefsn vannregion er 

Vistenfjorden, og hele nedbørsfeltet til 

vassdragene som munner ut i 

Vistenfjorden ligger i Vevelstad 

kommune, vil det ut fra dette være 

naturlig at hele Vevelstad inngår i 

Bindalsfjord vannregion. 

 

Forslag om endring av § 4 i vedtektene 

for Sør-Helgeland regionråd 

Vevelstad kommune støtter forslaget fra 

Bindal om tillegg til § 4 i Sør-Helgeland 

regionrådsvedtekter, samt tillegg til 

forslaget foreslått fra regionrådet. 

Endringene som kommer i tillegg til 

§ 4 i regionrådets vedtekter vil dermed 

være: 

Regionrådet skal jobbe aktivt for å legge 

forholdene til rette for økt vekst og 

positivitet, og bidra til positiv omtale, 

fokus og interesse for regionen. 

Regionrådet består av ordfører og 

opposisjonsleder i hver kommune. 

Opposisjonens representant og 

varamedlemmer utpekes/velges av det 

enkelte kommunestyre. 

Regionrådet skal møtes minimum 2 ganger 

årlig, hvorav det ene møtet skal være 

Årsmøtet. 

Arbeidsutvalget, bestående av ordførerne 

og der rådmenn har møte og talerett, skal 

være saksforberedende organ for 

regionrådet, og avgi uttalelse på vegne av 

rådet når tidspress gjør dette nødvendig, 

og når saken synes kurant,  

eller etter fullmakt fra rådet. 

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet, 

jfr §7, jfr Kommunelovens §26 og 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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avtaleverket, og er forhandlingspart ved 

lønnsforhandlinger. Der skal føres 

protokoll etter alle møter både i 

Regionrådet og Arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget er vedtaksført når minst 3 

av de faste medlemmene er tilstede. 

 

Ny oppvaskmaskin Vevelstad sykehjem 

Vevelstad kommune innvilger søknad om 

ekstrabevilgning på kr. 51 000 til ny 

oppvaskmaskin, 

inklusive koblinger og røropplegg, ved 

Vevelstad sykehjem. 

 

Budsjettregulering driftsbudsjettet 2011 
Framlagte forslag til budsjettregulering 

vedtas. 

Mindreforbruket avsettes 

disposisjonsfondet. 

 
Valg til faste utvalg, nemnder, råd, og 

som Vevelstad kommunes 

representanter i ulike fora. 

Følgende representanter velges til utvalg, 

nemnder, råd og som kommunens 

representanter i ulike fora i inneværende 

valgperiode (2011-2015): 

Næringsstyret: 

Samme som formannskapet. 

Fast utvalg for plansaker (planutvalget): 

Samme som formannskapet. 

Barnas representant i planutvalget: 
Gunn Helmersen 

Havnestyret 

Samme som formannskapet. 

Komité for teknisk, plan, miljø og 

naturforvaltning: 

Samme som formannskapet. 

Valgstyret 

Samme som formannskapet. 

Leder: Ordfører. Nestleder: Varaordfører. 

NB: 

Faste utvalg, nemnder og råd har 

vararepresentanter i rekkefølge dersom 

ikke annet er nevnt. 

 

Komité for oppvekst og utdanning: 

Faste medlemmer: 

Kaia Marthine Aarstrand (Leder) 

Kari Anne B. Andreassen (nestleder) 

Raymond Hanssen 

Lene Solvang 

Jens-Martin Johansen 

Varamedlemmer:  

1. Svein Klausmark 

2. Svein Andersen 

3. Bente Sneli 

 

Komité for helse, sosial og omsorg: 

Faste medlemmer: 

Aud Synnøve U. Vistnes (Leder) 

Emil Vevelstad (Nestleder) 

Aud-Mari Jensen 

Einar Magne Ansnes 

Svein Olsen 

Varamedlemmer: 

1. Greta Susanne Bantow 

2. Johan Rune Larsen 

3. Rune Ingebrigtsen 

 

Komité for kultur og fritid: 

Faste medlemmer: 

Odd Olsen (Leder) 

Paul Jensen (Nestleder) 

Ingrid L. Andreassen 

Heidi Eivindsen 

Alf Johan Martinsen 

Varamedlemmer: 

1. Ole Arnold Bønå 

2. Lasse Olsen 

3. Gunn Helmersen 

 

Viltnemnd: 

Faste medlemmer: 
John Arne Nilssen (Leder) 

Knut Klausmark (Nestleder) 

Gro Skarstad 

Ingunn Sørensen 

Lasse Olsen 

Vararepresentanter: 

1. Remy Lind 

2. Åse Lohne Kristiansen 

3. Raymond Hanssen 

 

 

 

 

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

Administrasjonsutvalget består av 5 

medlemmer valgt blant 

formannskapsmedlemmer og 2 

medlemmer fra arbeidstaker 

organisasjonene. 

Dvs: Samme som formannskapet + to 

tillitsvalgte: 

Fra Fagforbundet: 

Randi Bukten   Vara: Sølvi Lien 

Fra Utdanningsforbundet: 

Rita Viken   Vara: Odd Olsen 

 

Administrasjonsutvalg for undervisning: 

Samme som Administrasjonsutvalget. 

 

Arbeidsmiljøutvalget: 

Representanter: 
Rådmann Ronald Bjøru 

Ken-Richard Hansen 

Hovedverneombud 

Fagforbund 

Bedriftshelsetjenesten 

Vararepresentanter: 

Vara for Ken-Richard Hansen er:  

Kari Anne B. Andreassen 

 

Tilsettingsutvalg: 

Rådmannen eller seksjonssjef. 

Personalkonsulent. 

Valgt person fra fagforeningene, gjerne 

den som er med på et eventuelt intervju. 

 

Kontrollutvalget: 

Representanter: 

Unn Helen Andreassen Nergård (Leder) 

Harald Axelsen 

Sigrid Andersen 

Vararepresentanter: 

Reidun Enoksen 

Anita Rønning 

Randi Ervik 

 

Valg av stemmestyrer: 

Delegeres til valgstyret 

 

 

Eiendomsskattenemnd: 

Faste medlemmer: 

Alf Egil Andreassen (Leder) 

Hilde Elise Pedersen (Nestleder) 

Ingegjerd Arnes 

Vararepresentanter: 

1. Kjell Martinsen 

2. Asbjørn Sørfjord 

3. Solveig Porsvik 

 

Overformynderiet: 

Faste medlemmer: 

Kjell Martinsen (Leder) (2009-2013) 

Jørgen Enoksen (2011-2015) 

Vararepresentanter: 

1. Åse Lohne Kristiansen 

2. Eldbjørg Nergård 

 

Beredskapsråd: 

Egen plan 

 

Forliksråd: 01.05.08 – 01.05.12 

Representanter: 

Kyrre O. Grønbech (Leder) 

Aud-Mari Jensen 

Ivar Vevelstad 

Vararepresentanter: 

1. Haldis Ekroll 

2. Lillian Aarstrand 

Kommunens representant i barnehagens 

samarbeidsutvalg: 

Representant: Jens Martin Johansen 

Vararepresentant: Bente Elise Sneli 

 

Kommunestyrets representant i 

menighetsrådet: 

Representant: Ken-Richard Hansen 

Vararepresentant: Gunn Helmersen 

 

Kommunestyrets representant i 

Kommunenes Sentralforbunds organ: 

Representant: Ordfører 

Vararepresentant: Varaordfører som 

(valgt 12.10.2011) 

 

Kommunestyrets representant i rådet for 

HelgelandsKraft: 

Representant:  

Ken-Richard Hansen 

Vararepresentant:  
Kari Anne B. Andreassen 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Kommunestyrets representant i styret for 

Sør-Helgeland kommunerevisjon: 

Unn Helen Nergård 

 

Kommunens representant i styret for 

Vevelstad Historielag: 

Representanter: 

Kjell Martinsen 

Lillian Aarstrand 

Vararepresentanter: 

1. Johan Rune Larsen 

2. Sigrun Aasen 

 

Kommunens representant i SHMIL`s 

representantskap: 

Representant:  
Ken-Richard Hansen 

Vararepresentant: 

Kari Anne Bøkestad Andreassen 

 

Kommunestyrets representant i skolenes 

samarbeidsutvalg: 

Representant: Lene Solvang 

Vararepresentant: Raymond Hanssen 

               

Kommunens representant ved 

generalforsamlinger/årsmøter i selskap 

hvor kommunen har 

aksjer/andeler: 

Representant: Ordfører 

Vararepresentant: Varaordfører 

 

NB: Valg til de påfølgende funksjoner 

utsatt til et senere møte (vår 2012): 

 

Ankenemnd Eiendomsskatt: 

Vevelstad kommunestyre ønsker å 

undersøke muligheten for en felles 

ankenemnd på Sør-Helgeland for 

eiendomsskattesaker. 

 

Råd for eldre og funksjonshemmede: 

 

Forliksråd: 01.05.12 – 01.05.16 

 

Den norske kreftforening - kontaktperson: 

 

Meddommere til herredsretten: 

 

Meddommere ved lagmannsretten: 

 

Fylkets skjønnsmannsutvalg: 

Jordskiftemeddommere: 

Kommunens representant til 

Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) 

 

Evt.: Kommunens representant til årsmøtet 

i Helgeland Museum 

 

Kommunestyrevedtak 14.12.2011: 

Tilbud i treningssenter for kommunens 

innbyggere 

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle 

med fysioterapeut Kari Drevvatn Olsen ut 

fra hennes tilbud om videreføring av gratis 

trening for kommunens innbyggere, samt 

elementer knyttet til styrking av 

folkehelsetilbudet i kommunen. 

Den framforhandla avtalen legges fram for 

kommunestyret. 

 

Timeressurser 2012. 

Timeressursen for vårhalvåret 2012 

fastsettes til 240 uketimer, til sammen 

4800 timer på 20 uker. 

Timeressursen for høsthalvåret 2012 

fastsettes til 240 uketimer, til sammen 

4320 timer på 18 uker. 

Årstimetallet blir da 9120. 

Det bevilges midler til 75% assistent ved 

Visthus oppvekstsenter for vårhalvåret 

2012. Dette vil utgjøre en kostnad på ca. 

kr.160000.- 

Det bevilges midler til 8 uketimer som 

skal gå til Ny giv prosjektet vårhalvåret 

2012. Dette vil utgjøre en kostnad på ca. 

kr. 93000.- 

SFO legges til Storbjørka barnehage som 

tidligere. 

Timefordeling på ulike klassetrinn blir 

som tidligere vedtatt. 

Det blir hele skoledager for alle klasser. 

 

 

 

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Husleie 2012 - kommunale boliger 

Med virkning fra og med 1.februar 2012 

økes husleien for de kommunale boligene 

med 5 %, 

unntatt den nye tomannsboligen, der leien 

på 8500 pr mnd beholdes. 

Med virkning fra og med 1.februar 2012 

økes leien på garasje med 5 %, unntatt for 

garasje tilhørende den nye 

tomannsboligen. 

Med virkning fra og med 1.februar 2012 

økes husleien for eldreboligene med 5 %. 

Vann og avløp - avgifter 2012 

Avgiftene for vann og avløp økes med 6 % 

fra og med 01.01.2012. 

 

Erstatningsordning for tidligere 

barnevernsbarn og 

spesialskoleelever i Nordland 

1.Vevelstad kommune vedtar å slutte seg 

til felles oppreisingsordning for tidligere 

   barnevernsbarn og spesialskoleelever i 

Nordland, slik den skisseres i 

utredningen fra Fylkesmannen i 

Nordland, jfr vedlegg. 

2.Vevelstad kommune slutter seg til 

vedtektene som skissert i utredningen fra 

   Fylkesmannen i Nordland, jfr. vedlegg. 

3.Det avsettes på nåværende tidspunkt 

ikke av midler til eventuelle fremtidige 

   erstatningsutbetalinger. 

 

 
 

 

 

Etablering av Helgeland Reiseliv AS 

1.Vevelstad kommune tilrår at det 

etableres ett felles destinasjonsselskap 

for Helgeland, og at det iverksettes etter 

de hovedprinsipper som Vevelstad 

kommunestyre gikk inn for i ks-sak 

32/2011. Unntaket fra prinsippene i sak 

32/2011 er at det etableres et nytt AS 

   framfor å bygge videre på Destinasjon 

Helgeland AS. 

2.Vevelstad kommune aksepterer at det 

nye selskapet skal være minimum 90% 

offentlig eid. Vevelstad kommune tegner 

aksjer for kr. 50 000 i Helgeland 

Reiseliv AS. Kjøpet dekkes over post 

052900 32579 gjennom bruk av 

disposisjonsfond. 

3.Vevelstad kommune ber 

generalforsamlingen for det nye 

selskapet at styresammensetningen også 

inkluderer politiske representanter fra de 

tre regionråd på Helgeland. 

 

Årsbudsjett 2012 Drift og Investering 

Driftsbudsjettet 

Årsbudsjettet for 2012 vedtas i balanse 

med en bruttoramme på kr. 55 661 540. 

Investeringsbudsjettet 

Årsbudsjettet for 2012 vedtas i balanse 

med en bruttoramme på kr 6 081 000. 

 

Eiendomsskatt 2012 på bruk og verk - 

økning skattesats 

Skattesatsen for eiendomsskatt på verk og 

bruk for 2012 fastsettes til 4 promille. 

 

Godtgjørelse ordfører 2012 

Godtgjørelse for ordfører settes til  

kr. 390 000 for år 2012. 

 

Godtgjørelse varaordfører 2012 

Godtgjørelse for varaordfører settes til kr. 

39 000 for år 2012. 

 

Økonomiplan 2012 – 2015 

Økonomiplanen for drifts- og 

investeringsbudsjettet for planperioden 

2012 – 2015 vedtas. 
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Vevelstad kommune ønsker alle sine innbyggere en riktig God Jul og ett Godt Nyttår! 

Vi håper det nye året gir mange positive dager og saker å jobbe med, som utvikler 

Vevelstadsamfunnet til alles beste. 

 

Ken-Richard Hansen 

Ordfører 
 

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

