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Det er mange spennende ting som skjer i organisasjonen Vevelstad kommune. 
 
Jeg er imponert over den jobben som gjøres hver dag av ansatte når det gjelder å levere gode 
tjenester til innbyggerne. 
Det er også mye spennende som skjer på den politiske arena. Møteplanen for politiske møter 
ligger på kommunen sin hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til kommunen. Dere er alle 
velkommen på disse møtene. 
 
Beredskapsplaner, delegeringsreglement, ny politisk organisering, vedtakskontroll, 
tilstandsrapport skole, utredning oppvekstsenter, eierskapsmelding, fiber og nye investeringer, 
er bare noen eksempler på saker som har vært diskutert på den politiske arena i høst/vinter. 
 
Her ser du et «knippe» av spennende politiske saker i løpet av året som har gått. 

 
Nye saker er på trappene for året 2021. 
Oppfordrer alle innbyggere til å lese kommunen sin nylig vedtatte kommuneplan for perioden 
2020-2032. Den er leservennlig, har masse flotte lokale bilder og mye spennende innhold. 
 
Visjonen til Vevelstad er at «all utvikling i Vevelstad kommune skal være forankret i FNs 
bærekraftsmål». Det stiller store krav til oss som kommune og viser en retning når det gjelder 
lokal utvikling. 
 
Gleder meg til fortsettelsen, Vevelstad – vakre Helgeland. 
 
Hilsen 
Kirsti Tømmervold 
Kommunedirektør 

Kommunedirektøren har ordet 
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Høringsuttalelse endring i buss og båtruter ! 
T. Haugann

Året vi har lagt bak oss vil for alltid gå inn i historien som et 
krevende år på mange vis, men det vil også være et år som 
viste oss høy grad av solidaritet, og medfølelse for 
menneskene rundt oss. Med andre ord en varm og god 
opplevelse i alt det triste, og vonde som skjedde i 2020. 
Mange har hatt selvpålagte reisebegrensninger, avstått fra 
en del «normale» aktiviteter og ikke minst vist en høy grad 
av fleksibilitet i arbeidshverdagen. Tusen hjertelig takk til 
hver og en av dere! Nå er vi i gang med vaksinasjon, og vi 
får forhåpentligvis tilbake en ny normal – en hverdag hvor 
vi igjen kan være sosiale, delta på alle aktiviteter vi ønsker, 
og ikke minst farte rundt slik vi er vant til.  
 
 

Reduksjon i samferdselstilbud er en sak som 
kommer opp med jevne mellomrom også i 2020. 
Fra samferdsels administrasjonen i 
fylkeskommunen kom det i brevs form forslag 
om å legge ned Distriktsmobilen, og reduksjon i 
busstilbudet. Her var det bare å mobilisere for å 
redde et høyt skattet tilbud Distriktsmobilen! Jeg 
reiste til Bodø for å møte samferdselsråden 
Bent Joacim Bentzen (Sp) med en helt fersk 
utarbeidet presentasjon som argumenterte for 
fortsatt eksistens av vårt unike tilbud. Etter 
utallige møter, samtaler, eposter m.m. ble det 
avtalt et besøk av Bent Joacim. Han kom til 
Vevelstad, ble vist rundt, og deltok i en felles 
middag med ordfører, lokale næringsaktører og 
Distriktsmobil sjåfør. 

Bent Joacim lyttet, og en stund senere kom beskjeden vi alle ventet på Distriktsmobilen i 
Vevelstad blir skjermet i kuttrunden tilbudet blir videreført. Etter et omfattende arbeid kunne vi 
dele en gledens nyhet. 

Som nevnt var fjoråret spesielt, men det har ikke vært stillstand! Min filosofi er at i tillegg til store 
prosjekt som har betydning for vårt samfunn i mange år fremover, har også små prosjekter en 
reell verdi. Det handler om følelsen av utvikling, og ikke minst sender det et viktig signal til 
innbyggerne «det skjer noe». 
Jeg tar ikke lett på ordførervervet - den tillit som ble vist meg ved valget tenker jeg på hver eneste 
dag. Arbeidsinnsatsen er like stor som ansvarsfølelsen hverdag, kveld eller helg jeg gjør mitt aller 
beste for alle oss i vår vakre kommune. Om jeg lykkes må andre si noe om, men dere skal i alle 
fall vite at intensjon og arbeidsinnsats skorter det ikke på. 
Ordførers aktivitet i 2020 har vært mangfoldig og omfattende, og jeg vil i det følgende skrive litt 
om en del av arbeidet.  
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Nytt Helgelandssykehus 
T. Haugann 

 

 
  
 

Jeg regner med alle har fått med seg ulik aktivitet 
rundt nytt sykehus på Helgeland 
Helgelandsykehuset 2025. 27. januar 2020 
besluttet helse og omsorgsministeren at 
Helgelandssykehuset i fremtiden skal være ett 
sykehus lokalisert på to steder Mo i Rana, og 
Sandnessjøen og omegn. Vedtaket avstedkom, 
ikke overraskende, mange og ulike reaksjoner. 
Før avgjørelsen kom har det vært arbeidet mye 
og intenst fra alle kommuner av ordførere og 
kommunedirektører/rådmenn. Vi fikk et møte med 
helseminister Bent Høie i Mosjøen oktober i fjor, 
og arbeidet har fortsatt med uforminsket styrke.  
 

Saken er stor og tung, og det ble etter hvert klart at dokumentasjonsproduksjon, kommunikasjon 
og kontakt mot ulike fagmiljøer måtte håndteres av noen som var «på saken» hele tiden. Alle 
kommuner som står sammen om nytt sykehus sør for Korgfjellet fattet kommunestyrevedtak for 
kjøp av prosjekttjenester. Nå arbeider Kirsten Toft og Espen Isaksen for samtlige kommuner slik 
at vi sikrer at Høies beslutning blir fulgt opp etter de retningslinjer som ligger i hans vedtak. Det 
er stor hjelp i at vi har to personer som arbeider med saken, men det er ikke ensbetydende med 
at jeg som ordfører kan «slippe» saken. Alt av dokumenter, en betydelig mengde, skal 
gjennomgås, og forstås før jeg støtter en uttalelse eller på annet vis håndterer 
dokumentmengden.  
 

Næringsområdet i Andalsvågen  
T. Haugann 

 
Vi har fått et flott, nytt næringsområde i 
Andalsvågen. Når siste finpussen blir 
gjennomført, og skilt montert, mener jeg vi 
gir reisende et godt møte med vår 
kommune. I tillegg har det stor verdi for oss 
som kommune å tilrettelegge for 
næringsaktører som bidrar til en bedre 
kommuneøkonomi. 

Kred. Hildegunn Nielsen Hanssen (Brønnøysunds Avis) 

Samarbeidsprosjekter med møtedeltagelse av ordfører  
T. Haugann 

 
Vevelstad kommune har inngått samarbeid med blant annet Sagavägen og Midtskandia. 
Sagavägen arbeider med felles satsning innen reiseliv og opplevelse fra svensk kyst til norsk 
kyst. Jeg er styrevaramedlem i foreningen, og ser et potensial som Vevelstad kommune må bli 
flinkere til å dra nytte av. http://www.sagavegen.com/  
 
MidtSkandia er et samarbeid mellom de nordiske landene som blant annet har resultert i felles 
nordisk arbeidsmarked, og en rekke felles sosiale bestemmelser, som blant annet bosetting, 
studier og arbeidsmarked. Spesielt Helgeland som region er aktiv i å utvikle lokalt næringsliv over 
landegrensene, nettopp på grunn av den nærhet og de tette bånd som alltid har vært over 
grensen. Igjen blir et samarbeid hva vi bidrar med inn. http://midtskandia.org/ 

http://www.sagavegen.com/
http://midtskandia.org/
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Arenaer for interkommunalt samarbeid og 
kommunal eierinteresse  
T. Haugann 

 
Vevelstad kommune har en rekke interkommunale 
samarbeid, og for noen av disse samarbeidene 
møtes ordførere og kommunedirektører jevnlig 
eksempelvis Sør-Helgeland Politiråd og SHMIL. 
En annen felles, og viktig arena hvor ordfører og 
kommunedirektør deltar, er der Vevelstad 
kommune har eierinteresse eksempelvis 
Helgeland Kraft. I sum blir det en god del 
møtedager i løpet av et år. 
 

Bro til Hamnøya  
T. Haugann 

 
Et virkelig stort, og viktig, prosjekt for Vevelstad 
kommune jeg har arbeidet mye med er bro til 
Hamnøya. Det vil selvfølgelig være av stor verdi 
for næringsaktører og fastboende på Hamnøya, 
men det er et like viktig prosjekt for oss alle. Som 
kjent nyter Vevelstad godt av næringsaktivitet 
innen havbruk, og når vi får realisert broen vil 
næringen styrkes. Prosjektet er omfattende, og 
har mange involverte parter, men som ordfører 
er jeg «på» for å sikre at vi leverer innenfor de 
områder vi kontrollerer. Møter med 
samferdselsråd Bent Joacim Bentzen og 
næringsråd Lina Helen Haukland gir grunn til 
optimisme. Det arbeides kontinuerlig fra min side 
med å løfte frem prosjektet, men vi kjemper med 
mange andre om prosjektmidler. Veien videre er 
å få vårt broprosjekt på en prioritert liste som skal 
forankres i Helgelandsrådet. Dette er veien det 
må gå slik at broprosjektet kommer inn på 
Regional transportplan som er Nordland 
fylkeskommunes styringsverktøy når det gjelder 
hvilke prosjekter som skal realiseres til hvilken 
tid. Bro til Hamnøya er en del av et større 
prosjekt landfast forbindelse Tjøtta-Vevelstad-
Horn, og fra min side er det tydelig, og ofte, 
kommunisert at bro til Hamnøya må være første 
prioritering innad i det prosjektet. Gjennom tett 
samarbeid med arkitekt og designer Bjørg 
Helene Andorsen er det utarbeidet en 3D-modell 
som brukes aktivt opp mot relevante 
beslutningstagere. Veien videre for prosjektet er 
å få broen inn i regional transportplan, men før 
prosjektet kommer dit må det være enighet i 
Helgelandsrådet fordi samtlige kommuner 
sender et felles dokument til fylkeskommunen 
vedrørende prosjekter som skal med i neste 
periode for regional transportplan.  
 

Helgeland interkommunale politisk råd 
T. Haugann 

 
I 2019 ble «de gamle» regionrådene avviklet, og 
et nytt stort regionråd, Helgeland interkommunale 
politisk råd, eller Helgelandsrådet som brukes i 
dagligtale, etablert konstituerende møte var i 
november 2019. Møteprotokoller og vedtak blir 
lagt som referatsaker i våre kommunale politiske 
møter, og ligger også tilgjengelig på regionrådets 
hjemmeside: https://hel.no/ 
Det er tolv kommuner med i Helgelandsrådet, og 
det er etablert flere utvalg bestående av ordførere; 
Arbeidsutvalget, helseutvalg, kulturutvalg, 
næringsutvalget og samferdselsutvalget. Ikke 
overraskende ønsket «alle» ordførere å være med 
i samferdselsutvalget fordi samferdsel er på 
mange måter hovednerven i et velfungerende 
samfunn. Etter flere runder ble følgende ordførere 
valgt til dette viktige utvalget; Leirfjord, Bindal, 
Dønna og Vevelstad. Det er jevnlig møter i 
Helgelandsrådet både for hele rådet og for 
utvalgene, og siste møte i samferdselsutvalget ble 
avholdt på Vevelstad Gjestegård. I tillegg 
arrangeres Helgelandstinget én gang per år. På 
sistnevnte kan samtlige formannskap fra alle 
kommuner delta. På grunn av Covid19 har mye av 
møteaktiviteten vært digital, men når 
vaksinasjonen har tatt seg betydelig opp i 
kombinasjon med smittereduksjon blir det fysiske 
møter igjen.  
 
 

https://hel.no/
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Ordførers ulike arenaer 
T. Haugann 

 
Noen av de eksterne fellesarenaer ordføreren 
deltar på er eksempelvis konferanser og årsmøter 
i regi av: 
- KS, Kommunesektorens organisasjon 
- Nordland Fylkeskommune 
- Statsforvalter i Nordland 
- NHO 
- NFKK, Nettverk fjord og kystkommuner 
- Lokalsamfunnforeningen 
- Norges nasjonalparkkommuner 
 

Ulike ordførersysler 
T. Haugann 

 
Året 2020 har vært «avtaleforhandlingers år». I 
2019 ble avtalen mellom Vevelstad kommune og 
Helgeland Reiseliv samt avtalen mellom 
Vevelstad kommune og Helgeland Museum sagt 
opp. Det er nedlagt et betydelig forhandlingsarbeid 
for å sikre kommunen nye og gode avtaler. Jeg ser 
frem til fortsatt samarbeid med forannevnte, og 
igjen handler det om at vi som kommune er aktiv 
slik at vi får optimalt utbytte av samarbeidet. I den 
forbindelse nevnes et nytt, spennende 
næringsprosjekt – etablering av næringshus - som 
gjør det lettere for kommunen å trekke veksler på 
hva våre samarbeidspartnere kan tilby. Andre 
viktige avtaler som er inngått i 2020 er «Avtale om 
legevaktformidling» det er helt avgjørende for oss 
alle at vi har gode samarbeidsavtaler som sikrer 
en trygg og god helsehverdag. 
 

Media 
T. Haugann 

 
Kanskje noen av dere har registrert at Vevelstad har fått plass i medias søkelys dette året. Som 
ordfører har jeg deltatt i lokale og nasjonale medier, både avis og radio/TV, blant annet NRKs 
Nyhetsmorgen og NRKs Ukeslutt, Dagbladet, Nationen, Klassekampen. Mye av tiden har gått til å 
forsvare at vi som kommune skal beholde våre tildelte Covid19-vaksiner, selv om andre ordførere 
og fagpersoner mener vi burde gi våre vaksiner til deler av landet som har økt smittepress. Jeg er 
helt uenig! Selvfølgelig har vevelstadværingene like stor rett til vaksinasjon som andre innbyggere. 
Medieomtale er positivt - jo flere ganger vi blir nevnt i media jo større mulighet er det for at Vevelstad 
blir kjent, som igjen kan utløse positive ringvirkninger.  
 

Viktig og meningsfulle markeringer  
T. Haugann 

 
Som ordfører anser jeg markering av 
betydningsfulle dager, både historisk sett og 
for vår felles identitet, som en viktig oppgave. 
I 2020 ble det lagt ned krans ved 
krigsminnebautaen på Vevelstadlandet og på 
Visthus i år. Tradisjonen tro ble det også 
kransnedleggelse ved krigsminnesmerket i 
Austerfjorden i forbindelse med 
Sjøbergmarsjen og våre viktige maidager. 
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Digital undervisning og aktive dager 

 
T. Valø  
Dagene er alltid hektisk på skolen, og tiden flyr. Nå nærmer vi oss vinterferie, og alle 
nyter at dagene blir lengre, og litt mildere etter hvert.  

 
 

 

Side sist har vi på skolen vært igjennom en kort periode med 
hjemmeskole. Det er selvfølgelig utfordrende for alle, men vi håper og 
tror at vi var mye bedre forberedt denne gangen, og eventuelt 
framtidige ganger, enn vi var i fjor vår. Nå har vi blant annet full dekning 
på datamaskiner. Elevene har også hver sitt headset som de kan 
bruke på skolen, og det har blitt enklere å bruke digitale 
undervisningsmetoder. 
 

1.-4.trinn har innledet et samarbeid med barnehagen om 
felles økter med skolestarterne på tirsdager. Vi håper dette 
kan være en god mulighet for de kommende 
førsteklassingene til å bli kjent med både barn og voksne 
som de skal tilbringe dagene sammen med til høsten.  

Tilvalgsfaget «arbeidslivsfaget» jobber nå med å ruste opp 
turstien som går opp til Melkarsletto. Dette gjør de i 
samarbeid med kommunen. De er godt i gang med å legge 
klopper på stien. Vi anbefaler alle å ta seg en tur dit når 
våren kommer sigende. 

I uke 5 arrangerte vi utedag ved Breidammen. Vi brukte dagen til å 
markere Samenes nasjonaldag, som var den påfølgende lørdagen. 
Vi feiret med flagg på uteområdet utenfor skolen og kjøttsuppe med 
reinsdyrkjøtt laget over bålet. Elevene koste seg også på isen, med 
skøyter og kjelker.  
 
Sist, men ikke minst arrangerte vi «Uke 6» på skolen i uke 6. Alle 
trinn var med på temauken, tilpasset sin alder. Her var temaene; 
kropp, følelser, seksualitet og psykisk helse. Vi hadde besøk av 
både kommunepsykolog Lena Løvstad og helsesykepleier Elin 
Vasseng. 

Her er elevene i full gang med 
kloppene. 

Elevene i 1.-2.trinn har 
laget sitt sikkerhetsnett. 
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Fra administrasjonen 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kort om økonomi 
 
Ny kommunelov 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
forvalter reglene i kommuneloven med forskrifter 
om kommunenes og fylkeskommunenes 
økonomiforvaltning. Den nye kommuneloven har 
flere presiseringer som kommunen må hensynta i 
budsjett og økonomistyringen. 
Se www.lovdata.no for mer informasjon. 

 
 Økonomiforvaltning 
Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret 
for å forvalte økonomi og utnytte ressurser 
forsvarlig og effektivt. Kommuner og 
fylkeskommuner skal også sikre innbyggerne et 
best mulig tjenestetilbud over tid. På sidene til 
www.regjeringen.no finner du informasjon om 

sentrale aspekter i kommunenes 
økonomiforvaltning, herunder regelverk, statlig 
oppfølging av enkeltkommuner i ROBEK og det 
nasjonale rapporteringssystemet mellom 
kommune og stat, KOSTRA. 
Kilde : www.regjeringen.no 
 
 KOSTRA – hva er det ? 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et 
nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere 
regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester 
til staten ved SSB. Data som er rapportert inn, blir 
publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som 
grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som 
nøkkeltall. 
Nøkkeltall og grunnlagsdata skal bidra til å gi 
innbyggere, media, kommunesektoren selv, staten 
og andre, muligheten for å få informasjon om det 
meste av kommuners og fylkeskommuners 
virksomhet. Denne informasjonen skal også bidra 
til åpenhet, gjennomsiktighet og å gi muligheten for 
å forbedre tjenestetilbudet i kommunesektoren. I 
budsjettprosessen brukes KOSTRA tall fra SSB for 
å sammenligne med andre kommuner hva de ulike 
tjenester koster.  
 

L. Solvang 

Kommunen rapporterer regnskapet (Kostra tall) til 
SSB 4 ganger pr år, og så er det en rapportering 
når årsregnskapet er ferdig. Det utarbeides årlig 
en veileder som beskriver hvordan regnskapet, 
skal rapporteres. 

Budsjett og økonomiplan for Vevelstad 
kommune i perioden 2021-2024 
På kommunens hjemmeside ligger budsjett og 
økonomiplan for perioden 2021-2024, med 
kommentarer og illustrasjoner. Dersom du ikke har 
tilgang til hjemmesiden, kan du få et budsjett i 
papirutgave ved å henvende deg til sentralbordet 
ved Rådhuset. 
 
Budsjettet er i balanse når kommunens utgifter 
ikke overstiger din kommunes inntekter. Budsjettet 
skal alltid avlegges i balanse, og når budsjett og 
økonomiplan er vedtatt, skal det innen 15.januar 
sendes til Statsforvalteren. 
 
 Kommunens driftsresultat – sentralt tall i 
kommuneøkonomien 
Et negativt netto driftsresultat innebærer at 
kommunens drift går med underskudd. 
Konsekvenser av et negativt netto driftsresultat er 
lavere likviditet til å møte uforutsette hendelser, 
reduserte reserver og/eller økt gjeld. I praksis 
betyr dette redusert økonomisk handlingsrom i 
neste budsjettperiode. 
 
Et positivt netto driftsresultat innebærer at 
kommunens drift går med overskudd. Et positivt 
netto driftsresultat betyr at kommunen kan sette av 
til reserve, og bruke til blant annet uforutsette 
hendelser og investeringer senere. I praksis betyr 
dette økt økonomisk handlingsrom i neste 
budsjettperiode. 
 

Rammetilskudd 
Befolkningssammensetningen har betydning for 
kommunens inntekter og utgifter, 
Rammetilskuddet er basert på blant annet 
befolkningssammensetning, altså aldergrupper. 
Og utgifter til skole, barnehage og sykehjem/eldre 
er den største kostnadsdriver i kommunen. 
 

http://www.lovdata.no/
http://www.regjeringen.no/
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Vi oppfordrer innbyggerne til å bruke kommunens hjemmeside.  
( www.vevelstad.kommune.no ) 

 
På hjemmesiden kan en finne informasjon om alle etater, diverse søknadsskjemaer, ledige stillinger, 
politiske møteinnkallinger og protokoller og innsyn i postliste. 
 
Her finner du også siste nytt om Covid-19 status i kommunen og hvilke tiltak vi har. 
 
Men, dette er bare noe av alt som ligger tilgjengelig. 

 
 

Årsregnskap 2020 

 
Økonomikontoret er i innspurten med ferdigstillelse av årsregnskapet. Årsregnskapet skal leveres til 
revisjonen innen 20.februar. Det er mange avstemminger og sjekklister som skal ajourføres, og det skal 
leveres totalavstemming, noter og lovpålagte rapporter. Revisjonen sjekker med jevne mellomrom i løpet 
av året at vi har brukt blant annet riktige momskoder, og attesterer på ulike prosjekter. I forbindelse med 
kontroll av årsregnskapet må vi også legge frem dokumentasjon på de ulike områder, slik at de ser at 
kommunen har blant annet tilfredsstillende rutiner og økonomistyring. Som nevnt innledningsvis er det krav 
som må oppfylles i forhold til den nye Kommuneloven. 
 
Innen 31. mars skal det være utarbeidet Årsmelding for kommunen, der skal det redegjøres for 
måloppnåelse og hva som er levert av tjenester i året som har gått. 
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Informasjon fra teknisk 

 Morten André Karlsen 

Om Fiberprosjektet, Telenor: 
• Fremdrift de neste 4-6 ukene beror mye på 

hva vi får inn av arbeidere. Men planen er at 
alle kabler skal være blåst i rørene på 
Vevelstadlandet. Store deler av området 
skal være ferdig skjøtet og 20-30 kunder 
burde være oppkoblet.  

• Alle kunder på Hamnøya med fremføring 
skal være koblet innen slutten av neste uke.  

• Kunder mellom Forvikveien 102 
til  Forvikveien 1.  

• Stokka Visthus kommer etter 
Vevelstadlandet og Hamnøya. Dette 
grunnet mangel på arbeidere så lenge 
grensene er stengt.  

  
Telenor skriver også på sms at arbeiderne som er 
her i dag vil være her så lenge de kan, og grunnet 
innreiseforbud så vil turnus sidestilles til situasjonen 
er løst.  
Akkurat nå skal det være 10-12 stykker på 
Hamnøya som har fått ferdig installert fiber inn i hus.  
 
Andre prosjekter det jobbes med: 
Prosjektnavn: Storbjørka Barnehage 
Entreprise: Totalentreprise  
Status: Prosjektet har vært utlyst på doffin og det 
kom ingen tilbud i første omgang. Som en mislykket 
anbudskonkurranse så har kommunen nå mulighet 
til å spørre interessenter om pris på utførelse. 
Kommunen er i dialog med tilbydere og vil tildele 
prosjektet til én utførende under forutsetning med 
politisk godkjenning. Fra igangsetting til 
ferdigstillelse så er det forespeilet en byggetid på 8-
9 måneder.  
Prosjektbeskrivelse: På bakgrunn av manglende 
garderobeareal hos ansatte har kommunen fått 
pålegg om å treffe tiltak. Barnehagen skal derfor 
bygges ut for å dekke dette avviket, samt det vil 
gjøres noen oppgraderinger som vil påvirke hele 
barnehagen, deriblant ventilasjon. Prosjektet 
omfatter én ny bygningsdel og noe ombygging av 
eksisterende areal.  
Byggherre: Vevelstad Kommune 
  
 

Prosjektnavn: Vevelstad Brannstasjon 
Entreprise: Totalentreprise 
Status: Prosjektet har vært utlyst på doffin, og det 
er mottatt 3 tilbud på prosjektet. Kommunen har 
vært i dialog med tilbydere og det er gitt føringer fra 
Brønnøy brannmannskap om hvilke fasiliteter som 
må være med. Forespeilet byggeperiode 9-10 
måneder etter at igangsettelse tillatelse er gitt.  
Prosjektbeskrivelse: I forbindelse med tilsyn så 
har det blitt avdekket en mangel på tilstrekkelig 
garderobeareal til brannmannskapet. Videre er det 
avdekket et behov for tankbrannbil som må stå på 
et garasjeanlegg med stabil temperatur og som 
oppfyller HMS-kravene. Dagens brannstasjon har 
portene plassert på langveggen, noe som gjør at 
det ikke er mulig å sette inn større porter slik at man 
kan få en større bil inn i bygget. Høydekravet er satt 
til å være 4m.  
Byggherre: Vevelstad Kommune 
 
Prosjektnavn: Molo Nordvika. 
Entreprise: Delentreprise – Rammeavtale med 
entreprenør Remi Lind brukes til masseflytting. 
Kommunen kjøper masse direkte fra grunneier 
Hanne Arntzen.  
Status: Gjennomføres i perioden januar til mars 
2021. Usikkerhet om prosjektet blir fullført i 
perioden. Det må tas en ny vurdering om tilgang på 
mer masse ved behov, og den totale lengden er 
foreløpig beregnet å være 41m.  
Prosjektbeskrivelse: Forsterkning og utvidelse av 
molo. Det skal tilføres ca. 3,500 m3 stein. Lengden 
på molo forlenges med 25 meter. En er usikker på 
om moloen blir ferdigstilt både i forhold til 
forsterkning, utvidelse og plastring med den 
massen kommunen har avtale om kjøp på per i 
dag. For mer tilgang på masse har det vært dialog 
med grunneier Hanne Arntzen. Grunneier være 
tiltakshaver for uttak av ytterligere masse og må da 
søke direktorat for mineralforvaltning om 
tillatelse.    
Byggherre: Vevelstad Kommune 
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Utdrag av politiske vedtak fra politiske møter 
siden oktober 2020 

 
Kommunestyremøte 18.11.2020: 
Koordinerende enhet 
Kommunestyret tar sak om koordinerende enhet til 
orientering 
Vedtekter for skolefritidsordning i Vevelstad 
kommune 
Vedtekter for skolefritidsordningen i Vevelstad 
kommune vedtas. 
 
Tertialrapport 31.august 2020 
Tertialrapportering tas til orientering. 
 
Budsjettreguleringer august 2020 
Budsjettreguleringer vedtas.  
Låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter 
kr 3 500 000.  
Nedbetalingstid på 30 år. 
 
Finansreglement Vevelstad kommune 
Vedlagte forslag til Reglement for finansforvaltning 
for Vevelstad kommune godkjennes.  
Reglementet gjelder fra den dato det blir vedtatt i 
Kommunestyret. 
 
Reglement for kommunale garantistillelser 
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag 
til garantistillelse for Vevelstad kommune. 
 
Styrking kommunale næringsfond 
Kommunestyret vedtar en ramme på 300 000 kroner 
som gjøres kjent og søkbar for lokalt næringsliv som 
har hatt inntektstap i forbindelse med 
koronapandemien.  
I tillegg settes det av 300 000 kroner til markedsføring 
av kommunen. Formannskapet er styringsgruppe når 
det gjelder markedsføring av kommunen.  
De resterende 386 000 kroner overføres til 2021. 
 

, 
 

Koronamidler - tildeling til lag og foreninger i 
Vevelstad kommune 
Søknader om coronamidler for å dekke inntektstap 
innvilges følgende lag: 

 

Kilvågen Vel - kr. 2.000,- 

Hamnøya Ungdomslag – kr. 5.000,- 

Vevelstad husflidslag – kr. 4.000,- 

Stokka grendelag – kr. 5.000,- 

Høyholm grendehus – kr. 5.000,- 

Vevelstad helselag – kr. 5.000,- 

Vevelstad musikkorps – kr. 2.500,- 

Eldrebølgen – kr. 5.000,- 

Visten Skytterlag – kr. 5.000,- 

Vevelstad sangkor – kr. 5.000,- 

Hrappur Islandshestklubb – kr. 5.000,- 

 
Helgeland Kraft 
På generalforsamling i Helgeland Kraft AS gir 
Vevelstad kommune sin tilslutning til at Helgeland 
Kraft Vannkraft AS kan overta operatørskapet for 
vindkraftanlegget på Øyfjellet i Vefsn kommune. 
 
Politisk organisering Vevelstad kommune 
Kommunestyret vedtar reglement for politiske organ i 
Vevelstad kommune 
Forskrift om hundehold i Vevelstad kommune 
Forskrift om hundehold i Vevelstad kommune 
imøtekommes, vedlagt, jf. Hundeloven §§ 6, 11 og 12, 
med følgende tillegg:  
g) tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, 
samt hunder under opplæring til  
tjenestehund på områder hvor tillatelse er gitt av 
grunneier, og der dette ikke kommer i konflikt med 
bufehold.  
h) jakthunder under utøvelse av lovlig jakt, samt 
jakthundprøver og trening av jakthund på områder 
hvor tillatelse er gitt av grunneier, og der dette ikke 
kommer i konflikt med bufehold. 
 
 Godkjenning av samarbeidsavtale for NAV Sør-Helgeland 

 
1. Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 
            sosialfaglige tjenester i NAV-kontor mellom Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad  
            kommune. Brønnøy kommune er vertskommune jf. kommuneloven kapittel 20,  
            administrativt vertskommunesamarbeid § 20 -2.  
2. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.01.2021 forutsatt at avtalen er godkjent og  
            signert av samarbeidskommunene og rådmennene/kommunedirektør i  
            samarbeidskommunene har delegert ansvar til rådmannen i vertskommunen.  
3. Dersom en eller flere kommuner ikke godkjenner avtalen vil de måtte stå utenfor et  
            vertskommunesamarbeid med Brønnøy kommune.  
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Videreføring avtale med Helgeland Reiseliv 
Kommunestyret godkjenner avtalen med Helgeland 
Reiseliv slik den foreligger. Årlige kostnader på kroner 
50 000 ligger i budsjett. 

 
Videreføring avtale med Helgeland Reiseliv 
Kommunestyret godkjenner avtalen med Helgeland 
Reiseliv slik den foreligger. Årlige kostnader på kroner 
50 000 ligger i budsjett. 
 
Kommunestyremøte 16.12.2020: 
Ny avtale Helgeland museum 2021 
Vevelstad kommunestyret godkjenner vedlagte avtale 
«Avtale mellom Stiftelsen Helgeland Museum, 
Vevelstad historielag og Vevelstad kommune».  
Behandling av forvaltningsrapport - Plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 
valgperioden.  
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre 
endring i planene. 
 
Fiberprosjektet - kabel fra Kilvågen til Ausa 
Kommunestyret ber administrasjon ta kontakt Telenor 
med mål om å finne en fiberløsning for strekningen 
Kilvågen – Ausa innenfor rammen MNOK 10.4. Hvis 
Telenor har frembrakt konkrete fiberløsninger bes 
administrasjonen om å legge frem saken i første 
politiske møte i 2021 om nødvendig.  
Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med 
lag/foreninger/privatpersoner om å bidra med dugnad 
på lik linje som andre fiberutbyggingsområder i 
kommunen. 
Lokal plan for Den kulturelle skolesekken 2021-2024 
Vevelstad kommunestyre vedtar forslag til DKS plan for 
perioden 2021 – 2024 gjeldende for skolene i Vevelstad 
kommune. 
 
 
 

Renovasjonsgebyr 2021 
1. Vevelstad kommune slutter seg til vedtaket 
gjort i sak 18/20 i SHMILs representantskap ang. 
renovasjonsgebyr og priser for levering på SHMIL 
sine anlegg i 2021.  
2. Vevelstad kommunes administrasjonsgebyr 
for renovasjon 2021 holdes uendret på  
             kr. 85,- eks. mva. 
 
Betalingsregulativ 2021 - Vevelstad kommune 
Kommunestyre vedtar fremlagte Betalingsregulativ. 
 
Budsjettreguleringer høst 2020 
Budsjettreguleringer vedtas.  
Totalt kr. 342 638,40 fra funksjon 12070 til 
selvkostområder. 
 

Høringsinnspill budsjett 2021 
Kommunestyret har gjennomgått høringssvar fra 
Råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse – «Budsjett 2021 og 
økonomiplan 2021-2024» og høringssvar fra 
Utdanningsforbundet «Innspill til budsjett for 2021», 
og tar dokumentene til orientering. 
 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
Vedtak:  
1.Kommunestyret godkjenner budsjett og 
økonomiplan for perioden 2021- 2024, slik det er 
framlagt av formannskapet.  
 
2.For budsjettåret 2021 gjøres følgende vedtak:  
a) Det skrives ut eiendomsskatt i 2021, i henhold til 
eiendomsskattelovens § 3 d. Den generelle satsen 
er 7,0 promille.  
b) Budsjett for 2021 vedtas med rammer på 
ansvarsnivå. Jfr vedlagte rapporter:  
- Bevilgningsoversikt drift  
- Rammebevilgninger  
- Økonomisk oversikt drift  
c) Fremlagte forslag til investeringsbudsjett for 
2021 vedtas. Jfr vedlagte rapporter:  
- Bevilgningsoversikt investering  
- Tiltaksliste/Spesifikasjoner investering  
d) Kommunestyret vedtar i økonomiplanperioden å 
finansiere investeringene med låneopptak, totalt 
kroner 31 979 951 kroner med vektet avdragstid. 
Nye lån i 2021 er på kr 11 140 000 kroner. Av dette 
er låneopptak startlån 1 million for 2021, avdragstid 
25 år.  
e) Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 
vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble 
vedtatt av formannskapet i møte den 18. november 
2020.  
f) Godtgjørelse til ordfører er 70% av 
stortingsrepresentantlønn.  
g) Netto driftsresultat for 2021 er negativt med kr 2 
353 000. Dette er ekstra tiltak som er lagt inn 
utenom den ordinære drift, se egen tiltaksliste. 
Tiltakene finansieres med bruk av disposisjonsfond 
Driftsbudsjett 2021 avlegges i balanse.  
h) Investeringer 2021 finansieres med bruk av 
disposisjonsfond kr 800 000 i, og kr 1 400 000 i de 
neste 3 år i økonomiplanperioden.  
i) Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret skal 
kun skje ved reduksjon av eksisterende tiltak og 
uten at dette medfører merutgifter for kommunen.  
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Utdrag av politiske vedtak fra politiske møter 2021 
v 

 

Kommunestyremøte 3. februar 2021 
 
Salg av TTS aksjer 

Vevelstad kommune bifaller TTS styrets anbefaling 
av aksjesalg. Oppgjør for kommunens aksjer i 
Torghatten ASA settes på et eget fond. Fremtidig 
disponering innlemmes, ved behov, når 
eierskapsmelding 2020-2023 behandles politisk 
med tanke på eventuelle fremtidige investeringer.  
Ordfører signerer akseptblankett, og 
administrasjonen oversender akseptblanketten innen 
utgangen av 3. februar 2021. 
 
Ekstraordinært utbytte til eierkommunen i 
Helgeland Kraft AS 

Vevelstad kommune ber styret i Helgeland kraft AS 
behandle sak om ekstraordinært utbytte til eierne, 
og innkalle til ekstraordinær generalforsamling for 
å behandle saken.  
Vevelstad kommune tar til etterretning notatet fra 
Lund & Co, og informasjon gitt i eiermøte angående 
selskapets situasjon vedrørende svikt i inntjening. 
 
Kommunestyremøte 12. februar 2021 
 
Næringshus 
Kommunestyret vedtar etablering av næringshus i 
Vevelstad. 
 
Forvaltningsrevisjon-kvalitet i saksbehandlingen 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets 
uttalelse. 
 
 

Utredning - Beliggenhet av ny SHMIL-
miljøstasjon i Vevelstad kommune 

Etablering av SHMIL-miljøstasjon ved 
Vistnesveien vedtas.  
I videre saksutredning må veistandard og lys tas 
med. I tillegg bes det om at det arealet kommunen 
og grunneier gjør avtale om er stort nok til 
oppbevaring av utstyr som i dag er plassert på 
området nedenfor Coop’en.  
 
Overordnet beredskapsplanverk for Vevelstad 
kommune 

Vevelstad kommunestyre godkjenner overordnet 
beredskapsplan for Vevelstad kommune, plan for 
krisekommunikasjon, plan for pårørendesenter 
samt plan for evakuering.  
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å 
fortløpende oppdatere foreliggende planer.  
Helhetlig stillingsbenevnelse eksempelvis 
«rådmann» endres til «kommunedirektør»  
Vesentlige endringer som har betydning for utførelse 
av beredskapsarbeidet skal forelegges 
kommunestyret. Øvrige endringer utføres som årlig 
revidering. 
 
Revidering av kommunedelplan Fysisk aktivitet 
og naturopplevelser 2017-2023 

Kommunestyret godkjenner framlagte 
kommunedelplan «Fysisk aktivitet og  
naturopplevelser i Vevelstad». 
 

Vevelstad ungdomsråd - endring av vedtekter 
Kommunestyret vedtar nye vedtekter for ungdomsrådet i Vevelstad kommune, med tilføying til punkt 5: Valg av 
medlemmer skjer i dialog med ungdomsrådet. 
 
Søknad om fritak fra politisk verv -Johanne Kristiansen 
Johanne Kristiansen innvilges endelig fritak for vervet som varamedlem i Vevelstad kommunestyre. 
 
Planstrategi 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Vevelstad kommune 2020-2024. 
Delegeringsreglement 

Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement for Vevelstad kommune.  
2) Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å foreta nødvendige oppdateringer av 
delegeringsreglementet. Dette som følge av nye lover og forskrifter og endringer i lover og forskrifter.  
3) Planutvalg legges ned og beslutningsmyndighet overføres formannskapet.  
4) Næringsstyret legges ned og beslutningsmyndighet overføres formannskapet.  
5) Beslutningsmyndigheten som ligger til viltnemda overføres formannskap. Viltnemda opprettholdes og 
fungerer som et rådgivende organ til administrasjonen.  
6) Formannskapet velges som klientutvalg og klageorgan i Vevelstad kommune.  
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Delegering av lokal forskrift om smittevern under koronapandemien i Vevelstad 
kommune  

Vevelstad kommunestyre gir lokalt beredskapsråd fullmakt til å foreta beslutninger om 
tiltak knyttet til Covid19. Begrunnelse er mulighet for raskt å gjennomføre smitteverntiltak 
under pågående koronapandemi. Fullmakten gjelder frem til kommunestyremøtet den 28. 
april 2021.  
Kommunedirektøren gir i samme møte status vedrørende Covid19-situasjon.  

 
Reetablering av høyere utdanning på Campus Nesna 

Kommunestyret i Vevelstad stiller seg bak og støtter Senterpartiets forslag i Stortinget om 
å reetablere høyere utdanning på Campus Nesna, lydende:  
1) Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 starte arbeidet med reetablering av den 
tidligere høyskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med 
grunnskole- og barnehagelærerutdanning.  
2) Stortinget ber regjeringen utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan 
lokaliseres til Campus Nesna for å ivareta regionalt kompetansebehov innen andre 
profesjonsutdanninger og fagområder.  
3) Stortinget ber regjeringen, som en del av utredningen, legge til rette for at institusjonen 
på Nesna også kan tilby samlingsbaserte studietilbud lokalisert til andre studiesteder i 
regionen.  
4) Stortinget ber regjeringen, i påvente av reetableringen av høgskoletilbudet på Nesna, 
pålegge Nord universitet å videreføre undervisning ved Campus Nesna, samt lyse ut 
studieplasser for studieåret 2021-2022 i Samordnet opptak for 2021.  
 
Regional transportplan Nordland RTP 2022-2033 Innspill om hovedutfordringer på 
transportområdet 

Kommunestyret i Vevelstad stiller seg bak fremlagte dokument til innspill RTP 2022-2033.  
Ordfører skriver inn innspill fremkommet i møte, og nytt dokument sendes 
kommunestyrerepresentantene.  
Ordfører oversender Helgelandsrådets samferdselsutvalg bearbeidet dokument rett etter 
KS-møtet.  
Det er berammet nytt møte i Helgelandsrådets samferdselsutvalg den 22. februar, og 
ordførere inviterer til Teams-møte for gjennomgang av fellesdokument som vil bli sendt fra 
samferdselsutvalget til Nordland fylkeskommune. 
 
 
 
For  å lese vedtakene som er blitt gjort : 
 
- Gå inn på : http://www.vevelstad.kommune.no/tjenester/politikk/innkallinger-og-protokoller/ 
- Klikk på linken «trykk her» 
- Klikk på møtedato 
- Klikk på «åpne dokument» ved møteprotokol
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Høyholm Grendehus 
S. Olsen 
 

Dette har vert et rart år, vi har kun hatt en bingo og slåttegrøt 
i år, og slåttegrøten hadde vi ut i et nydelig vær og mye folk. 
Resten av arensjamang måtte avlyses på grunn av Corona. 
Men det har vert aktivitet på huset med dugnad i kjelleren 
som har stått ubrukt i mange år. Dette var et arbeide som 
måtte gjøres på grunn av råteskader. Vi var så heldig å få 
tilskudd fra Grendehus fondet og andre sponsorer, og 
restaurering var vellykket, med varme i gulv, vegger og tak 
er malt med lyse varme farger, takket være en ivrig 
dugnadsgjeng. 
Planen med dette kom på banen da vi hørte at 
ungdomsklubben ikke hadde noe sted å være og kjelleren 
sto ledig. 
 
Planen med dette arbeidet var at vi skulle lage et sted for barn og unge, så dem kunne samles på under 
kontrollerte forhold, for dem hadde ingen steder som dem kunne være. 
Det er også invistert i masse brettspill, for barn og ungdom, og planen er å kjøpe noe som voksene også kan 
bruke som snoker, biljard, dart, når dem samles. Dette er kulturmidler fra kommunen, og sparebankens gavefond 
som har gjort det mulig. Det er også bestilt brebånd som er like om hjørnet.             
Så det er fult mulig å holde møter og konferanser hvor det trenges internett.  
Så styret håper at dette kan var av interesse. 

UL Enighet i Ausen 
S. Bårdgård 
 

UL Enighet er i stadig aktivitet. Vi har et fast årlig arrangement, vanligvis første lørdag i september; Lørdags 
kafe med fiskekonkurransene og natursti, og på kvelden medlemfest.  Vi har satt opp trimkasser på Klaven, 
Auslia og Mortenhaugen, der vi årlig premierer ivrige turgåere. Vi vedlikeholder også ungdomshuset og 
flytebrygga. 
 
UL Enighet ønsker å bidra med å skape blest om at Ausen er inngang til Lomsdal-Visten Nasjonalpark og 
Auslia, og ellers gjøre det vi kan for å bevare anløp av hurtigbåten. Et virkemiddel er å merke steder, stier 
og veier. Vi har planer om å merke stien til Auslia med skilting, dette i samarbeid  med Auslias venner. Vi 
planlegger også å merke/varde korteste vei fra Gørrtjønnbakken til grensen for Nasjonalparken mot 
Storvatnet, og eventuelt sette opp skilt der.  Dette i samråd med Nasjonalparkforvaltningen. 
 
Vi har også planer om å sette opp skilt langs veien til Mortenhaugen  og Kvalvågen. 
 
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. Kontingent pr. år er 250 kr pr. Perso,n 
som kan betales via bank til konto: 4532.47.02095  
 
For dere som spiller hos Norsk Tipping så ønsker vi at dere velger UL Enighet som mottaker av 
grasrotandel. Org.no: 916 105 894 
Vi håper at flere har lyst å støtte UL Enighet.  Vi er åpne for innspill til aktivitet og samarbeid. Vi skal ha 
årsmøtet 29.5.2021. 
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Fra frivilligsentralen 
 
Høsten 2020 og starten på 2021 har, fortsatt på grunn av Covid-19, gjort at mange av frivilligsentralens 
vanlige aktiviteter ikke kunne gjennomføres på den måte som vi vanligvis gjør.  
Men med litt kreativ tenkning har vi funnet gode løsninger og gjort en del digitalt. 
 
Så var årets TV-aksjon «Et hav av muligheter/WWF» helt digitalt. EVS-teamet har laget noe artige 
filmsnutt som skulle bidra til aksjonen. Noen innbyggere tok rollen på seg til å dele den digitale 
innsamlingsaksjonen, og noen leverte herreløst avfall som Shmil ga et bidrag for. Men vi kan absolutt si at 
det å gå med bøsse fra dør til dør er mye mere effektiv. Til aksjonen i 2020 fikk vi 17.489, det ga oss 23e 
plassen i fylket og 187e plassen på landsbasis. Beløpet ligger en 10.000 til 16.000 kroner under det vi 
vanligvis klarer å samle inn. Vi krysser fingrene for at vi i høsten 2021 kan gå med bøsser igjen! 
 
Fredag 5. februar tok vi farvel med Bjørn Kristiansen som kjørte distriktmobilen siden 2009. Bjørn har 
vært en trofast sjåfør i alle år og vi vil gjerne takker ham for engasjementet!  
Vi trenger fortsatt nye sjåfører! Så har du lyst har du lov! Gjerne ta kontakt med frivilligsentralen snarest. 
 

 
 

  

T. Pedersen 
 

Aktiviteten med medlemsmøter er fortsatt hemmet av smittevernregler fra Vevelstad kommune og 
Pensjonistforbundet. 
Styret har klargjort for årsmøtet, men ikke fått fastsatt dato på grunn av reglene. 
Eldrebølgen, Vevelstad har på sine medlemsmøter i tillegg til innslag av forskjellig art som som foredrag, 
orientering, underholdning osv. alltid servering av varm mat tilberedt av vår faste utmerkede kokk Jack 
Haukland.  Menyen er som regel avhengig av årstiden. 
På årsmøtet som normalt skal holdes i februar er menyen fersk fisk, lever og rogn. 
Dersom møtet kanskje må utsettes til april blir det for seint (rogna blir dårlig)  
Vi er da kommet til påske, og menyen blir:  Jacks fylte lammelår m/tilbehør, kaffe og dessert. 
På våre møter betaler medlemmene et fast beløp som dekker utgiftene. Bingo og loddsalg sløyfer vi til fordel 
for hyggelig prat.  

Kilvågen Vel 

 

Bilder hører til Kilvågen / Bjørg Petrine 
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Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt 
til showet, til vår lokale COOP-butikk for sponsing og 
en ekstra takk til frivillige Jack Haukland, som alltid 
har vært primus motor for Kafe Pluss, og nå var villig 
til å bli med på den digitale versjonen! 
 
Camille og Valentin har i mellomtiden lansert en del 
filmsnutt på EVS Vevelstad sin Facebookside, som 
forhåpentligvis faller i smak i disse tider der vi alle 
sammen er mye hjemme. 
Camille har arrangert en slags Escape Room for 
ungdomstrinnet på skolen. Gjennom forskjellige 
pusleoppgaver måtte ungdommene finne 
oppskriften til en vaksine mot et ekkelt virus. 
 
Og hver torsdag byr Camille på trening i kickboxing. 
En god måte å trene på! Det er åpent for alle 
interesserte, fra 12 år og oppover, til å komme og ta 
en titt om dette kan være noe for deg! 
Fra mandagen etter vinterferien skal Rune Almås og 
Valentin starte opp med et kulturskoletilbud i 
Musikkbingen. Elevene får individuell undervisning 
og får etterpå spille sammen i band.  

16e desember lanserte vi den digitale utgave av 
Kafe Pluss «Kos til Middag/julespesial». En TV-
show, med morsomme innslag der vi blant annet 
ble kjent med sportsinstruktøren Mike, og en utrolig 
bra gjennomført Lipsinck-battle, der Valentin tok 
Queens ‘I want to break free’. Reidun og Jørgen 
Enoksen stilte opp i ‘the Jack quiz’, og noen tøffe 
medlemmer fra Vevelstad sangkor avsluttet 
showet med en fin versjon av Glade Jul. 

Det er flott å se hvor mye de utenlandske frivillige 
bidrar med til aktiviteter i vårt lokalsamfunn! Det 
som også er så fint med dette prosjektet er at de 
tar med seg sine erfaringer og hobbyer og deler 
det gladelig med oss, slik at vi får smake på noen 
nye ting. Og de tar sine erfaringer herifra med seg 
hjem, noe som skaper et godt omdømme om 
Vevelstad der ute i det store Europa. Prosjektet er 
fullfinansiert så det er vinn vinn for alle parter. 
Uten all hjelp fra de frivillige og kommunen hadde 
prosjektene ikke vært så vellykket. Det er frivillige 
som stiller som vertsfamilie, som underviser i 
norsk og som tar på seg mentorskap. Takk til alle 
som har bidratt med sitt! 
Selvfølgelig ønsker vi å fortsette i det neste 
skoleåret og. Til dette er vi meget avhengige at 
lokalbefolkningen er like imøtekommende igjen. 
Så har du et rom til overs, og syns du det høres 
spennende ut til å bli litt mer personlig kjent med 
et ungt menneske fra Europa? Kanskje du kan 
stille som vertsfamilie i en periode av en til to 
måneder? Eller kanskje du har lyst til å hjelpe dem 
å lære litt norsk? Eller kan du tenke deg å være 
mentor og støttespiller for dem? For de fleste er 
det ikke bare bare å være hjemmefra i 10 
måneder i et helt nytt land, og da til og med hos 
oss i lille Vevelstad.. De trenger vår støtte, på alle 
fronter! Så gjerne ta kontakt med oss og på 
forhånd takk om du vil bidra!  
 

Frivilligsentralen er distributør for ‘Hold Norge 
Rent’ sine ryddepakker. Har du lyst å rydde 
strand, veikant, skogen, eller langs elver og 
bekker?  I en ryddepakke finns det 
informasjonsmateriale, hansker som kan 
gjenbrukes, og selvfølgelig store søppelsekker. 
Søppelet kan leveres gratis ved Shmil sine 
gjenbruksstasjoner. Gjerne ta kontakt med 
frivilligsentralen for mer informasjon!  
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Kampen for reduserte ferjepriser går inn i valgkampen 2021 

av Ivar Smith-Nilsen 

 

Du er alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat på frivilligsentralen.  
Hvis du trenger hjelp med utfylling av reiseregning for pasientreiser, så kan vi 
hjelpe deg. 
Trenger du å låne en bilstol til for eksempel barnebarn som kommer på besøk, 
låne flytevest, skøyter m.m. Eller har du lyst til å ta en titt i bruktbutikken? Kosta 
Nada har åpent på hverdager mellom 09:00 -15:00. Har du pent brukte klær eller 
ting og tang å gi bort? Vi tar gjerne imot. 
Har du lyst å låne musikkbingen? Barn og ungdom får låne musikkbingen helt 
gratis! Voksne glade musikksjeler betaler kun en liten leiepris.  
Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt.  
Har du lyst å bidra på et eller annet vis? Mange lokale lag og forening tar mer en 
gjerne imot hjelp til eksempel komitearbeid, styreverv og annet forskjellig. 
 
Vevelstad Frivilligsentral                                                                                               
Besøksadresse: Industriveien 7  
Telefon: 97 94 15 73 
Epost: frivev@vevelstad.kommune.no 
https://vevelstad.frivilligsentral.no/ 
Facebook: EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral 
 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
https://vevelstad.frivilligsentral.no/
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 Hva skjer i Vevelstad  
 
  


