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     KOMMUNAL INFORMASJON  

ansvarlig utgiver Rådmannen 

Nr. 3-2012     oktober år 2012    Årgang 13 

 

Rådmannen har ordet 

 

Kjære sambygdinger! 

 

Hver årstid har sin sjarm og sine utfordringer. Vi er på tampen av det som mange kaller 

Norges største dugnad – elgjakta. Rekordmange dyr skal tas ut i Vevelstad i år, og til nå ser 

det ut som det har gått svært bra. Vinterdekkene er kommet på bilene, dyrebilene henter sau 

til slakt, og – for kommunens vedkommende – budsjettarbeidet er kommet godt i gang. 

 

Vevelstad kommune kom brukbart ut i rammeoverføringene i statsbudsjettet. En stram 

budsjettdisiplin i etatene og generell forsiktighet gjør at vi i Vevelstad ikke har like store 

utfordringer med å sy sammen et levelig budsjett for 2013 som mange av våre nabokommuner 

har. Budsjettet for kommende år skal avspeile aktivitetsnivået i drift og investering. Selv om 

vi er en liten kommune i folketall har vi de samme oppgaver og krav som store kommuner. 

Dette kan være en utfordring, da bemanningen gjenspeiles av folketallet, og vi har begrenset 

personalressurser å fordele arbeidsoppgavene på.. Hver enkelt har brede arbeidsfelt, og mange 

ulike arbeidsoppgaver.  Det betyr også at en må være oppdatert og ha kompetanse på mange 

flere områder enn en arbeidstaker i en stor kommune. Vi er nå i ferd med å utarbeide en 

kompetanseplan for kommunen som skal avspeile hvilke faglig oppdatering som skal 

prioriteres innen alle etater i kommunen. 

 

Neste år blir et år med stor aktivitet i Vevelstad. Nytt fergeleie skal bygges og i tillegg skal 

Nasjonal Turistveg har en bygning og tiltak for de reisende i tilknytning til fergeleiet, samt 

bygge en gangveg fra fergeområdet for å lette adkomst til Forvik Handelsstad og 

kaffebrenneriet. Dette kan bli en spennende løsning. Helgeland Kraftlag skal bygge ny 

overføringslinje fra Visten til Brønnøy, og ha lager for materiell og opphold for arbeiderne på 

Vevelstad. Dette vil medføre både stor transportaktivitet med helikopter, og forhåpentligvis 

gode ringvirkninger for kommunen og næringsaktørene. Etter mange runder med planarbeid 

og avklaringer med Statens Vegvesen ser det nå endelig ut som den nye gang- og sykkelvegen 

får oppstart av arbeidet. Dette har vært krevende og har tatt tid, ikke minst fordi vegvesenet 

skal overta denne vegen når den er ferdigstilt, og har en rekke krav knyttet til planlegging og 

utforming. Også den private byggeaktiviteten har økt merkbart i år.  

 

Vi ser at kommunen har utfordringer med å overkomme alle oppgaver sjøl om vi heldigvis har 

en arbeidsstab som står på for å få oppgavene utført. Likevel kan vi se at det kan være 

problem med å få gjennomført alt. Våre innbyggere skal i uansett være klar over at alle som 

jobber i kommunen står på for å få saker unna, sjøl om enkelte ting kan synes å ta lang tid. 

 

Jeg ønsker alle våre innbyggere en god høst og en trivelig førjulstid – ja faktisk: Jula er her 

snart ! 

 

         Hilsen Ronald
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PERSONALNYTT 

 

               
Ved Sentraladministrasjonen er Ingegjerd 

Arnes tilsatt i 50% stilling som konsulent, 

i tillegg til sin 50% stilling som bibliotekar 

ved Vevelstad Folkebibliotek. 
Hans Oddleif Aspvik tilsatt som 

kontormedarbeider i 100% stilling. Hans 

har vært lærling hos oss i to år. 

Erik Solsem er tilsatt 60% stilling som 

vaktmester i Vevelstad kommune, han har 

vikariert i stillingen i Jan Kristiansens 

permisjon. 

              
Vi ønsker Ingegjerd velkommen som 

arbeidstaker i 100% stilling, og Hans og 

Erik velkommen som arbeidstakere i 

Vevelstad kommune. 

              
Ved Plan- og ressursetaten har Bjørn Skar 

sagt opp sin stilling og hadde sin siste 

arbeidsdag i Vevelstad den 31. august. 

Vi takker Bjørn for hans arbeidsinnsats 

den tiden han var ansatt i Vevelstad 

kommune! 

                
Jan Helge Nilsen er midlertidig tilsatt ved 

Plan- og ressursetaten. Jan er født og 

oppvokst i Harstad, men er flyttet til 

Hamnøya og Vevelstad. 

Vi ønsker Jan velkommen som 

arbeidstaker i den tiden han skal vikariere 

her. 

              

                  
Ved Sentralskolen har Mary Dagsgård og 

Odd Olsen fratrådt sine stillinger, og gått 

over i pensjonistenes rekker. 

Vi takker Mary og Odd for deres 

arbeidsinnsats over mange år i Vevelstad 

kommune, og ønsker lykke til som 

pensjonister! 

                

Det er tilsatt to nye lærere ved 

Sentralskolen: 

Jorunn Rossemyr er adjunkt, og er født og 

oppvikst i Sauda i Rogaland. 

Espen Seim er adjunkt, og er født og 

oppvokst i Brønnøysund. 

       
Vi ønsker Jorunn og Espen velkommen 

som arbeidstakere og innbyggere i 

Vevelstad kommune! 

 

 

 

          
Ved Storbjørka har Siw Kristin G. Solli 

permisjon i et år fra sin stilling som 

pedagogisk leder. Gerd Wilmann tilsatt 

midlertidig i stillingen som pedagogisk 

leder. Gerd kommer fra Sandnessjøen, og 

har vært tilsatt hos oss ved flere 

anledninger. 

Vi ønsker Gerd velkommen som 

arbeidstaker i den tiden hun skal vikariere 

her! 
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Tilbud om influensavaksine  

i Vevelstad 

                      
 

Dato: Mandag 29. oktober 2012 

Tid: 10.00 – 12.00 

Sted: Vevelstad helsestasjon 

Priser: Influensavaksine: kr 100,- 

 Pneumokokkvaksine: kr 200,- 

           
Anbefalte risikogrupper kan lese mer på 

www.fhi.no 

 
 

 

Vevelstad kommune 

Pleie og omsorgsetaten 

                       

 

Brukerundersøkelse innen pleie- 

og omsorgstjenestene. 
Nå skal brukere og pårørende i kommunen 

få lov å uttale seg om hva de synes om 

pleie- og omsorgstilbudet - både på godt 

og vondt. Målet er å finne 

forbedringsområder. Pleie- og omsorg i 

Vevelstad er en del av et 

effektiviseringsnettverk i regi av 

Kommunenes Sentralforbund. Foruten om 

Vevelstad, består nettverket av 

kommunene Brønnøy, Vega, Bindal, Leka, 

Vikna og Nærøy. Vi skal gjennomføre en 

brukerundersøkelse for å kartlegge 

brukertilfredshet og videre sikre 

brukermedvirkning i utforming av 

tjenestetilbudet i kommunen. 

            

Alle brukere av hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp i Vevelstad blir med i 

undersøkelsen. Likeledes blir de av 

pasientene på sykehjemmet som kan svare 

selv med, samt pårørende til alle 

pasientene inne på sykehjemmet. Vi vil 

understreke at undersøkelsen foregår 

anonymt så svarene kan ikke spores 

tilbake til den som har svart. 

                  
Til selve spørreundersøkelsen har vi fått 

Sissel Kristensen til å hjelpe brukerne i 

hjemmetjenesten og pasientene på 

sykehjemmet, dersom det er ønskelig med 

hjelp til utfyllelsen. Undersøkelsen vil 

foregå i tidsrommet 22.10. og den 

16.11.12. 

                     
Vi håper at alle ser viktigheten av å gi 

tilbakemeldinger gjennom denne 

undersøkelsen da den skal gi grunnlag for 

forbedringsområder.                 
 

TIDLIGERE 
BARNEVERNSBARN?? 
 

Har du opplevd overgrep eller 
omsorgssvikt under plassering av 
barnevernet i en kommune i Nordland? 
Du kan søke om oppreisning. 
Oppreisning innebærer at kommunen gir 

en økonomisk kompensasjon og en 

uforbeholden unnskyldning for den urett 

som ble begått. 

Ordninger gjelder plasseringer foretatt av 

barnevernet i en nordlandskommune i 

perioden før 31.12.1992. 

SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER 2013 

For mer informasjon og søknadskjema: 

Sekretariatet for Kommunal oppreisning  

i Nordland:  Fylkeshuset 

                    8048 BODØ 

Telefon sentralbord 75 65 00 00 

Øystein:                   94 78 11 68 

Gunn-Beate:            95 85 80 23 
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Kraftforsyning Sør - Helgeland, 

informasjon til grunneiere og 

naboer 

 
År 2012 skal brukes til forberedende 

aktiviteter og tilrettelegging for anleggstart 

våren 2013. En sentral del av dette 

arbeidet er å få både luftlinjen og 

sjøkabelen prosjektert. Seløy 

Undervannservice AS fikk oppdraget med 

å prosjektere sjøkabelen som skal gå over 

Velfjorden. Undersøkelsen av forholdene 

på bunnen av Velfjorden med 

multistrålelodd ble gjennomført i uke 16. 
 

Norconsult AS ble valgt til å prosjektere 

luftlinjen og stikking av mastepunktene 

ble gjennomført i uke 35. Det er satt ut 

pinner i terrenget som indikerer plassering 

av selve mastene og punktene de står på er 

GPS - merket i tilfelle de skulle bli borte i 

løpet av vinteren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

I uke 38 skal Nettskog AS gjennomføre 

feltarbeid for å gjennomføre takst av skog i 

linjetraseen. Dette skal utgjøre grunnlag 

for erstatning av produktiv skog som må 

fjernes som følge av den nye kraftlinjen. 

SB Skog AS er valgt som utførende for 

skogrydding langs linjetraseen. Arbeidet i 

forbindelse med skogrydding vil kunne 

starte i uke 39 og er forventet avsluttet i 

uke 43. 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet planlegger befaring med 

interesserte entreprenører tirsdag i uke 39. 

I den forbindelse vil det nok bli en del 

helikopterflyvning samt ferdsel av 

personell i linjetraseen mellom Skåren i 

Brønnøy kommune og Tangvik i 

Vevelstad kommune. 

 

Nordlands Fylkeskommune og Sametinget 

skal gjennomføre undersøkelser i terrenget 

angående ukjente kulturminner i 

linjetraseen høsten 2012. Denne 

undersøkelsesplikten er pålagt 

HelgelandsKraft (HK) igjennom 

anleggskonsesjonen gitt av Norges 

Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 

Hvor omfattende dette vil bli og tidspunkt 

er ikke fastsatt ennå. 

 

Dette medfører dessverre at HK blir en 

forstyrrende faktor høsten 2012 for de som 

de som bor i nærheten av linjetraseen og 

de som praktiserer jakt / friluftsliv i 

området. HK beklager dette men anser 

dette arbeidet som nødvendig for å kunne 

oppfylle kravene som NVE har gitt i 

anleggskonsesjonen. 

 

Hvis noe er uklart eller dere trenger mer 

opplysninger ber vi dere ta kontakt med: 

 

Prosjektleder Pål W. Vassvik,   

Tlf: 75 10 02 17 Mob: 95 17 31 48 

paal.vassvik@helgelandskraft.no 

Byggeleder Tor A. Bjørnå,  

Tlf: 75 10 02 16 Mob: 92 63 95 52  

tor-arne.bjorna@helgelandskraft.no 
 

Med vennlig hilsen 

HelgelandsKraft AS 

Pål W. Vassvik 

 

 

 

Tilskudd til brøyting av private 

veier i Vevelstad 
         

Skjema og regelverk for tilskudd til 

brøyting av private veier, fås på plan- og 

ressursetaten. 

Søknadsfrist: 15.11.2012. 

                

mailto:paal.vassvik@helgelandskraft.no
mailto:tor-arne.bjorna@helgelandskraft.no
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Turtips   «Gapahuken» 
                  

 
Du kan gå nærområde-stien til du kommer 

til «Alette-kroken», deretter sørover langs 

elva til brua til Bernt og videre oppover 

mot fjellet. Eller du kan starte fra 

Skredderviken og gå oppover mot fjellet 

langs gruset vei så langt den går, deretter 

langs dyrka mark og elva til du kommer til 

utmarksgjerdet, gjennom grinda og 

fortsetter litt oppover på tydelig sti. 

 

 
Ved gapahuken er det bålplass, tørr ved og 

kaffekjelen henger klar til bruk. Vatn 

finner du bak gapahuken. Dette er en tur 

som passer for alle, liten og stor, du får 

også en flott utsikt mot vest! Idrettslaget 

har postkasse med bok her, så skriver du i 

den blir du med i trekning av flotte 

premier. 

 

 

God tur!  

                
Hilsen Folkehelsekoordinatoren. 

 

 

Vevelstad bygdetun 

        
Nytt fra museet 

Sommeren er offisielt over. 

Sommersesongen var forholdsvis rolig, når 

det gjelder besøkende. Allikevel var det 

noen minneverdige momenter, som 

sommerdagen, som også i år var en 

knallsuksess. Lammene som vi hadde på 

sommerbesøk i år, trivdes godt, og stilte 

trofast opp som attraksjon særlig for de 

minste. 

 

Leketøyutstilling legges ned 

Det vært en nokså våt sommersesong på 

museet i år. Dette ble utnyttet for en del 

innendørs arbeid, blant annet registrering 

og rydding.  

Et resultat ble at leketøysutstillingen er nå 

nedlagt, og ligger på kontoret mitt i 

bankbygget. Tusen takk til dem som hadde 

lånt gjenstander til utstillingen! 

Jeg vil gjerne be alle som hadde lånt leker, 

dukker, og lignende til museet om å ta en 

tur innom kontoret i løpet av høsten for å 

hente deres gjenstander. Eller tar kontakt 

med meg, så kan jeg levere dem tilbake.  

 

Ny avdelingsleder for avdeling 

Vevelstad 

Etter nesten fire år har jeg fått lyst til å 

forandre meg, og har derfor takket ja til en 

ny jobb på museet i Nord-Trøndelag. Jeg 

skal flytte til Rørvik i desember. Det blir 

med tungt hjerte å forlate Vevelstad, men 

med hensyn til karriere er dette det riktige 

skrittet for meg. Torhild Haugann skal ta 

over min stilling som avdelingsleder i 

Helgeland Museum, avdeling Vevelstad, 

og jeg håper at hun blir tatt like godt i mot 

som jeg ble. 

Jeg takker for fine år!        

Anna Ehrhardt 
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Vevelstad Folkebibliotek 

 
 

 

 

Vi har: 

 Bøker, lydbøker,  

DVD og VHS film, NintendoDS 

og PCspill. 

 Publikums – PC 

 Enkelt kaffesalg 

 Boksalg 

 
BOKSØK 

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

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. 

 

NOBELPRISEN I LITTERATUR 

Forfatteren Mo Yan er tildelt Nobelprisen i 

litteratur 2012. 

Disse bøkene finner du på biblioteket: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

En overveldende, morsom og oppslukende 

kinesisk roman om et land med en mildt 

sagt omveltende nyere historie. Mo Yans 

store roman åpner i helvete 1. januar 1950, 

to år etter at Mao Tse Tungs landreformer 

snudde opp ned på hele landsbygda i Kina. 

Under Maos landreformer i 1950 blir den 

arbeidsomme og hederlige landeieren 

Ximen Nao henrettet. Rasende over 

uretten som er begått mot ham får han 

overbevist helvetes herskere om å sende  

ham tilbake, og blir reinkarnert - først som 

et esel, siden som en rekke andre dyr, for 

til slutt å bli reinkarnert som en liten gutt. 

Gjennom de forskjellige skikkelsene 

beskriver han og deltar i endringene i Kina 

over en periode på 50 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«God, gammeldags litteratur», «en 

kinesisk Dickens», «brutal og vakker», er 

noe av det som er blitt sagt om forfatteren 

og om denne store episke romanen fra den 

kinesiske landsbygda. Under 

bokseropprøret i 1900 ligger babyen 

Shangguan Lü gjemt i et kar med mel 

mens foreldrene myrdes av tyske 

inntrengere. Nittitre år senere har hun 

overlevd den japanske okkupasjonen, 

borgerkrigen, Maos opprør og hele 

kulturrevolusjonen. Den eneste sønnen 

hennes, han som er totalt avhengig av 

morens brystmelk, er den som tar seg av 

henne. 

 

KINO 
 

 

 

 

 

 

Kommunestyret har vedtatt at det skal bli 

oppstart av ”kinotek” i Vevelstad i løpet 

av høsten! Vi ser fram til å komme i gang 

med tilbudet og håper det skal bli en fin 

møteplass for Vevelstadværinger og andre 

besøkende i alle aldre. 

Film for barn, unge og voksne skal vises 

gratis i biblioteket ca to ganger i måneden, 

på mandager. Dette er et samarbeid 

mellom biblioteket og frivilligsentralen. 

 

Det er behov for voksne frivillige som kan 

tenke seg til å delta sammen med oss, og 

om dette er noe for deg, ta kontakt med:  

Bjørnar på frivilligsentralen 979 41 573 

eller  

Ingegjerd på biblioteket 75 03 80 57 

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

Astrid Hanssen, Thea Wikstrøm, Ylva Maria 

Skarpengland 

Cathrine Ellingsen, Sandra Andreassen, og Maiken 

Kristin Nilsen. 

Dyktige og positive ungdommer i 

elevbedriften ”TVSLAVAN”, Vevelstad 

skole skal bistå med praktiske oppgaver. 

De skal blant annet delta i utvelgelse av 

barne- og ungdomsfilm, og ha 

kiosktjeneste på filmkveldene.  

Dette blir spennende! 

 

Filmliste vil fortløpende bli lagt ut på 

kommunes hjemmeside. 

 

NYE BØKER I BIBLIOTEKET 
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FILMER: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOKSALG: 
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! 

 

 

Vevelstad sentralskole 50 år 
 

             
Vevelstad sentralskole ble tatt i bruk i 

1962 og det vil si at vi har 50 års jubileum 

i år. Jubileet vil bli markert med 

forskjellige aktiviteter for alle på skolen. 

Vi må selvfølgelig ha kake ved slike store 

anledninger, og kanskje kan vi få til å lage 

50 meter kake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelp til utfylling av reiseregning 

etter besøk på sykehus o.l.? 
 

Vevelstad Frivilligsentral kan være 

behjelpelig med å fylle ut og sende inn 

reiseregning etter reise til sykehus ol. 

                 
For personer som har vanskeligheter med å 

komme seg til sentralen på egen hånd kan 

vi avtale tid og sted hvor det eventuelt kan 

avlegges hjemmebesøk. Det er da ønskelig 

at man om mulig samler opp flere reiser 

hvis dette lar seg gjøre. 

            
Ta kontakt med daglig leder for Vevelstad 

Frivilligsentral, Bjørnar Aarstrand på 

telefon  979 41 573 for å avtale tid og sted. 

Vevelstad Frivilligsentral finner du i 

Industriveien i bygget til den gamle 

Vevelstad fiskeindustri. 
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Bli med på «dansen»! 
 

I løpet av november 2012 vil det bli startet 

opp med dans i kommunen. 

              
Dette blir en sosial aktivitet som passer for 

de fleste, unge og gamle, par eller enslige. 

Det viktigste er at du har lyst til å være 

aktiv sammen med andre. 

 

Følg med på oppslag om oppstart!  

Har du spørsmål kan du ringe Vevelstad 

Frivilligsentral på 97 94 15 73. 

 

 

Vevelstad Frivilligsentral og 

Vevelstad Helselag 

(Nasjonalforeningen for 

folkehelsen) går sammen for å 

forsøke å etablere en “Kontakt- og 

besøkstjeneste i Vevelstad 

kommune”. 

 
 

 

 

 

 

Gjensidig glede! 

Kunne du tenke deg å bruke litt av din tid 

på å bli kjent med andre mennesker, som 

også vil bli kjent med deg? 

 

 

 

 

For mange mennesker kan hverdagen føles 

ensom. Ensomheten kjenner ingen alder og 

det finnes mange ensomme blant både 

unge og eldre mennesker. Både det å ta 

imot besøk og gå på besøk kan være til 

felles glede og berikelse i hverdagen. 

 

 
 

I første omgang vil kontakt- og 

besøkstjenesten i Vevelstad være rettet 

mot eldre mennesker i kommunen, og 

særlig på Vevelstad sykehjem. Alle som 

ønsker å være besøksvenner får tilbud om 

samlinger og veiledning, oppfølgningen av 

besøksvennene vil være gjennom 

Vevelstad Frivilligsentral. Det viktigste 

som besøksvenn er at en har tid og lyst til 

å være et medmenneske. 

 
             

 

Ved åpningen av Vevelstad Frivilligsentral 

i vår var det noen som ytret ønske om at 

man burde få til en besøksordning i 

Vevelstad kommune, og dette har senere 

blitt bekreftet av flere. 

Denne kontakt- og besøkstjenesten skal 

være gratis. Den skal ikke erstatte noen 

form for hjemmetjeneste, men være et 

supplement til det offentlige tilbudet. 

 

Vi vil senere arrangere et 

informasjonsmøte ang. etableringen. Er du 

interessert i å delta, eller er nysgjerrig på 

opplegget kan du ta kontakt med 

Vevelstad Frivilligsentral  

på telefon 979 41 573,  

e-post frivev@vevelstad.kommune.no 

eller rett og slett stikke innom kontoret i 

Industriveien. 

 

 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
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Utdrag av vedtak fra 

kommunestyret og formannskapet 

siden i sommer. 
 

         
 

Utdrag fra kommunestyrets vedtak 

 

Reguleringsplan Fv17 Forvik fergeleie - 

Vevelstad kommune 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 

12-12 vedtas følgende dokumenter: 

Reguleringsplan fv.17 Forvik fergeleie, 

Vevelstad kommune, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser. 

 

Reiselivsstrategi for Sør-Helgeland mot 

2020 

Vevelstad kommune slutter seg til 

følgende prinsippvedtak i ti punkt: 

1. Kommunene skal legge strategiplanen  

”Reiselivsstrategi for Sør-Helgeland mot 

2020” til grunn for egen satsning på 

reiseliv. 

2. Arbeid med reiselivsutvikling på Sør-

Helgeland (SH) skal legge til grunn at 

SH utenfra oppfattes som et enhetlig og 

helhetlig reisemål. Kommunene skal 

samordne sitt næringspolitiske arbeid 

med reiseliv gjennom Sør-Helgeland 

regionråd, slik at regionen så langt som 

mulig framstår som én enhet i sin dialog 

med fylkeskommune, 

virkemiddelapparat og overordnede 

myndigheter. 

3. Kommunene skal sammen med 

næringsaktørene bidra til å bygge opp en 

sterk felles plattform for utvikling av 

reiselivet i regionen, der målsettingen er 

å styrke det felles markedsarbeidet, 

kompetansemiljøet og sikre ressurser til 

utviklingsarbeidet. Det vil være viktig at 

det gis et langsiktig økonomisk og 

ressursmessig fundament for de 

   oppgaver som skal ivaretas. 

4. Kommunene skal legge strategiplanens 

prinsipper om en langsiktig og 

bærekraftig utvikling av SH’s kvaliteter 

som reisemål og levende samfunn til 

grunn for utvikingen av reiselivet lokalt. 

5. Kommunene skal støtte opp under og 

bidra i utviklingen av Brønnøysund som 

nav og attraktivt sentrum og lage 

attraktive sentrum i kommunene, som et 

viktig ledd i utviklingen av 

helårsturismen i regionen, som igjen vil 

ha betydning for bosetting og 

sysselsetting i regionen. 

6. Kommunene skal innlemme satsningen 

på ”de viktigste møtene med SH’s natur 

og kultur” i kommuneplanleggingen, og 

sikre at disse tilrettelegges i tråd med 

rollen som møtested mellom turistene og 

SH’s natur og kultur. 

7. Kommunene skal sammen med øvrige 

samarbeidspartnere bidra til at det 

benyttes et felles merkesystem og 

skilting på utvalgte (som man blir enige 

om i fase 3) turstier, turområder og andre 

lokale severdigheter, slik at SH’s gjester 

kjenner igjen skilt og symboler i hele 

regionen. 

8. Kommunene skal ha et særlig fokus på 

arkitektur, stedsutvikling og byggeskikk 

i årene som kommer, slik at SH’s 

særpreg og egenart som region ivaretas 

og videreutvikles på en god måte. 

Herunder ligger også en god integrering 

av eventuell ny fritidsbebyggelse. 

9. Kommunene skal gjennom 

kommuneplanleggingen avklare egnede 

arealer for fremtidige 

næringsetableringer og sikre at man har 

gjennomtenkte løsninger og arealer klare 

(regulert) for ev. interessenter ønsker å 

investere i regionen. 

10. Kommunene skal spille en aktiv rolle 

som bindeledd og tilrettelegge for en 

videre næringsutvikling i reiselivet, 

herunder fokusere på helårs 

sysselsetting og integrasjon mellom 

fiskerier, oppdrett, landbruk, reiseliv 

og kultur. 
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Sluttbehandling av planstrategi 2012-

2016 og planprogram til 

kommuneplanen 2012-2024 

Vevelstad kommune vedtar framlagte 

planstrategi 2012-2016 og planprogram for 

kommuneplanen 2012-2024. Innspill fra 

Sametinget tas hensyn til i videre 

planarbeid. 

 

Beredskapsplan og ROS-analyse for 

Vevelstad Kommune 

Vevelstad kommunestyre godkjenner 

foreliggende ROS-analyse og 

Beredskapsplan og kriseledelse for 

Vevelstad kommune. Nye retningslinjer 

fra sentrale myndigheter innarbeides i 

planen fortløpende. Planen ajourføres en 

gang pr år, i tillegg til full gjennomgang 

hvert fjerde år. Beredskapsplan m/vedlegg 

skal inn i en egen perm slik som tidligere, 

og de som har en oppgave i 

beredskapsplanen skal ha ett eksemplar 

hver. 

 

Aksjekjøp Horn Gass AS 

Vevelstad kommune tegner seg for 110 

aksjer i Horn Gass AS. 

Kjøp av aksjer kr. 15.400 belastes 

disposisjonsfond. 

 

Prest i Vevelstad i 100% stilling 

Vevelstad kommune støtter Vevelstad 

menighetsråd i arbeidet med å få tilsatt 

prest i 100 % fast stilling i Vevelstad. En 

forutsetning for tilsetting av prest i full 

stilling må være at denne skal ha bosted i 

Vevelstad kommune. 

 

Leie av areal og støtte til forprosjekt - 

Motorsport-/Crossbane i Vevelstad. 

Vevelstad Idrettslag v/Thomas Ellingsen 

innvilges støtte kr. 20.000 til forprosjekt 

”Motorcrossbane i Vevelstad”. Arealet det 

ønskes å leie er ikke eid av Vevelstad 

kommune, og det kan dermed ikke tas 

stilling til den delen av forespørselen. 

Søker bes derfor også se på alternative 

områder. 

 

 

 

Valg av nytt medlem til Vevelstad 

viltnemnd 2011 – 2015 

Knut Klausmark innvilges fritak fra vervet 

i Vevelstad viltnemnd. 

Som nytt medlem til Vevelstad viltnemnd 

velges: Remy Lind, 8976 Vevelstad 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 

- fastsetting av valgdag 

Stortings- og sametingsvalget 2013 blir 

avviklet mandag 9. september 2013. 

 

Valgstyre for perioden 2011 – 2015 

Formannskapet velges til valgstyre i 

Vevelstad kommune. Som leder i 

valgstyret velges Ken- Richard Hansen, og 

som nestleder velges Kari Anne Bøkestad 

Andreassen. 

 

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. 

 

Søknad om ekstra midler for ansettelse 

av sommerungdom i Vevelstad 2012 

Det bevilges kr. 13.500 til dekning av lønn 

til 3 sommerungdommer. 

 

Utvidet stilling ved 

Sentraladministrasjonen 

Det opprettes en ny fast 50 % stilling som 

saksbehandler ved 

Sentraladministrasjonen. 

Dette vil utgjøre en kostnad på ca. kr. 

64.000 for 2012, og på årsbasis vil det 

utgjøre en kostnad på kr. 256.000. 

For inneværende år dekkes utgiftene 

gjennom bruk av disposisjonsfond, og 

utgiftene innarbeides i kommunens 

budsjett for de kommende år. 
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Utdrag fra formannskapets vedtak 

          
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 i 

Tjøttabassenget. 

 

Søknad om konsesjon 1816/10/4, Volden 

gård - Simen Moe Klausmark/Erna R. 

Moe 

I medhold av konsesjonslovens §§ 1 og 9 

jfr jordlovens § 1 og 8, innvilges Simen 

Moe Klausmark og Erna Kristin R Moe 

konsesjon for erverv av eiendommen gnr 

10 bnr 4 i Vevelstad kommune. 

Det settes som vilkår at erververne 

bosetter seg på eiendommen innen ett år 

og selv bebor den i minst fem år 

sammenhengende, jfr. §§ 6 og 11 i 

konsesjonsloven. 

Det er driveplikt på all jord, jfr. jordlovens 

§ 8.  

Kjøpesummen er satt til kr. 1.050 000,- 

 

Fradeling av parsell Solvang på 

grunneiendom 12/14 – Pedersen 

I hht til kommuneplanens arealdel, 

landbruksplan for Vevelstad og jordlovens 

§ 1 vedtas fradeling av inntil 2 dekar for 

den bebygde parsell ”Solvang” av 

grunneiendom 12/14. Tilråding til 

fradeling er større enn omsøkt areal på 

1,115 dekar fordi en justering av formen 

på tomta og eiendomsgrensen i forhold til 

matrikkelen må gjøres. 

Det settes vilkår om at tomta ikke legger 

beslag på dyrket mark til 

landbrukseiendommen gnr 12 bnr 14. 

Eksisterende innkjørsel fra Rv17 til 

parsellen og dens bygninger skal brukes. 

 

Begrunnelse for vedtak i Vevelstad 

formannskap i saker 4/2012 og PS 

29/2012 - deling av 1816/8/1 

Det vises til tidligere vedtak i saken 

Huset som søkes fradelt ligger nært inntil 

tunet, driftsbygning og aktivt 

landbruksdrift. 

Vevelstad kommune ser det derfor som 

uheldig med en fradelt tomt på dette tunet, 

og at dette kan føre til driftsmessige 

ulemper. Vedtaket gjort i formannskapets 

sak 29/2012 opprettholdes etter jordlovens 

§ 1 og § 12, 1. og 2. ledd. 

 

Søknad om landingstillatelse med 

helikopter i  

Klavesmarka - Fjellkraft AS 

Fjellkraft AS ved Maria Dahl og Torbjørn 

Sneve gis etter søknad dispensasjon for 

bruk av helikopter innen Vevelstad 

kommune i medhold av Lov om 

motorferdsel i utmark § 6. 

Transportens formål er inn- og utflyving 

av personer i forbindelse med utredning av 

biologisk mangfold og teknisk vurdering 

av prosjektområdet. 

Flyvinga kan foregå uke 39 og uke 40, 

avhengig av værforhold. 

Dispensasjonen gjelder ikke som tillatelse 

fra grunneierne. Kommunen forutsetter at 

søker har tillatelse fra grunneier. 

Dispensasjon gjelder ikke innenfor 

grensen til Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

Ved landing må det tas hensyn til 

pågående veiarbeid som foregår i omsøkt 

område. 

Vedtaket er fattet i henhold til 

kommunelovens § 13. 

 

Søknad om konsesjon, nausttomt gnr 38 

bnr 44 - Johan R. Johansen 

Johan Robert Johansen gis konsesjon for 

erverv av nausttomt gnr. 38 bnr. 44 i 

Vevelstad, jfr. konsesjonslovens § 5 nr. 1 

og 2. Nausttomten må brukes til 

landbruks- eller fiskeforemål. 

 

TV-aksjonen 2012 - oppfordring til 

bidrag. 

Vevelstad kommune bevilger kr. 3.000,- til 

TV-Aksjonen for Amnesty International. 


