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Flatanger Kommune


KOMMUNALE MØTER
Oppvekst og omsorg:
Mandag 8.desember kl. 16:00



Næring, miljø og teknisk:

Torsdag 4.desember



Formannskap:

Tirsdag 2.desember kl. 16:00



Kommunestyre:

Torsdag 18.desember kl. 16:00

ER DET NOE DU ØNSKER Å HA MED I NESTE UTGAVE AV ” HØR— HER”
MÅ DET LEVERES INNEN 15. JANUAR 2015.
DET VIL DA GJELDE FOR FEBRUAR.
SEND HELST FERDIGSKREVET STOFF TIL VÅR E-POST:

postmottak@flatanger.kommune.no
Vi tar gjerne imot tips om det er noe dere vil vi skal ta med!
POST: 7770 FLATANGER
TELEFON: 74 22 11 00
TELEFAX: 74 22 11 80
E-POST ADR.
postmottak@flatanger.kommune.no

Desember:

VOLLAMYRA
2. , 16. og 30. Kl. 15.00—18.00

Januar –15: 13. og 27.

Kl. 15.00—18.00

TANNPLEIER:
3.DESEMBER—14.JANUAR OG 28. JANUAR
TANNLEGE:
17. DESEMBER

EGG til julebaksten!
Vi har eggutsalg på Kilmyra.
(ligger ved veien til Kvaløsæter)
store, vanlig og klink.
Vik Midtre
NY ÅRBOK
Den nyeste årboka til
Historielaget, nr. 21, er i salg på sevicekontoret, Spar, Coop og
Reidar Lindseth.
Vi synger julen inn
på Nordgårdsstua
Torsdag 4.desember kl.17.00
Ola spiller og vi synger våre kjente og kjære
julesanger.
Enkel servering
Åresalg (julegevinster).
Velkommen

Løvøy kirkeforening

Biblioteket er stengt fra og med lillejulaften og til
og med første nyttarsdag.
Alle vare flittige
lesere
ønskes ei
GOD JUL MED
GODE BØKER!

Hei igjen!

Vinter?

En supersommer etterfulgt av mange fine og hektiske høstdager har fløyet forbi, og året 2014 blir om ikke
lenge et kapitel i historiebøkene. Både dramatikk og aktivitet har ligget på høyt nivå, og året 2014 vil for veldig
mange bli husket for både godt og ondt! Vi får bare håpe at denne vinteren ikke blir like preget av tørke og
“landvindsrokk”. For Flatanger kommune er det med stor glede å følge gjenoppbygginga på Sørnesset, der vi
ser et lokalsamfunn bokstavelig talt reiser seg fra asken! Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet!
På kysten er det meget gledelig og tilfredsstillende å følge de mange positive meldinger fra oppdrettsnæringa.
Både Salmar Farming as og Bjørøya Fiskeoppdrett as etablerer drift av grønne konsesjoner i Flatanger. Vi
både gratulerer og sier selvfølgelig; “Tusen takk for denne satsinga!” Dette medfører gode inntekter til Flatanger kommune, både som engangsutbetaling fra Staten, men også at etablering av nye konsesjoner vil sikre
framtidig drift og fortsatt stor aktivitet i Flatanger. Vi ser kraftig vekst for næringslivet som utfører og leverer
service og tjenester til havbruksnæringa, både på sjø og land. Denne veksten vil åpne muligheter for nye gode og spennende jobbmuligheter, som igjen vil gi oss mulighet for nye innbyggere og etableringer. Vi gleder
oss til å se hva morgendagen bringer!
I den kommunale hverdagen dreier mye seg om økonomi og budsjett. Nok et år har vi hatt en netto nedgang
i budsjettet, og det er meget krevende å opprettholde gode tjenester på svært mange områder når vi også
skal redusere kostnadene! I tillegg får kommunen stadig nye oppgaver som også skal utføres innenfor de
samme ressurser. Da er det gledelig å registrere at våre sektorer klarer å finne nye løsninger og løse oppgavene med tilfredsstillende resultat.
Kommunereformen er vår store oppgave framover. Alle kommunene har fått i oppdrag å utrede om de kan slå
seg sammen med andre kommuner. Arbeidet er kommet godt i gang i hele Nord-Trøndelag, så også i Flatanger. Vi er i gang med utforming av prosessplan, og denne fasen er meget viktig for å sikre oss at det er de
riktige og viktige faktorer og løsninger som legges til grunn i prosessen.
Hva er de vanskeligste oppgavene for Flatanger, og klarer vi alle oppgavene? Har vi tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse, er vi effektive nok, og klarer vi de økonomiske utfordringene?
Hvilke muligheter kan ligge i en større kommune, utvikling innen næringsliv og lokalsamfunn, og samferdsel?
Hva er de aller viktigste forutsetningene for at en større kommune vil gi Flatanger økt utvikling? Arealplan/
kommuneplan som sikrer fortsatt utvikling? Fortsatt satsing på god og tilgjengelig barnehage / skole? Helsetjenester, pleie/omsorg? Næringssatsing og infrastruktur? Lokalsamfunn/ ressurstilgang?
Demokrati og politisk styring? Hvordan sikre at innbyggerne har innflytelse på den lokale utvikling?
Utviklingskraft? Liten kommune har vansker for å få gjennomslag i store saker? Vil en stor kommune ha kraft
til å gjennomføre store oppgaver i en utkant av den nye kommunen?
Som vist, er det svært mange spørsmål, og det vil ikke komme sikre svar med strek under.
Den største og viktigste oppgaven blir å få alle til å ta del i denne jobben! Hva mener den jevne Flatangring?
Hva ønsker ungdommene - det er de som skal leve med resultatet? Hva mener næringslivet - det er næringslivet som i enda større grad må ta ansvar for utvikling av lokalsamfunnet i framtida?
Jeg oppfordrer alle til å bruke litt tid på dette temaet gjennom denne prosessen og fram til
avgjørelsen skal fattes. Det blir meget viktig at de riktige og viktige faktorer blir lagt til grunn
når valget om en ny og annen kommune skal tas våren 2016. Det er ikke lenge til!
Til slutt vil jeg takke alle for innholdsrikt og mangfoldig år!
Ønsker dere alle en Riktig God Jul og Godt Nytt ÅR!
Hilsen
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås

STRIKKEKAFE
Onsdag 10.desember Kl. 18.00
På Nordgaardstua
Ta med håndarbeidet ditt og kom.
Salg av kaffe 5,Kultursjefen

JULEKONSERT
Med søsknene Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen.

Tirsdag2.desember 16.30-17.30
på Nordgaardstua
Enkel servering
Alle er hjertelig velkommen
Arrangør: Kulturkontoret, Rådet for eldre og funksjonshemmede
og Pårørendeforeningen

Lørdag 31.januar kl. 15.00
i Samfunnshuset på Lauvsnes.

Påmelding via www.ukm.no
fra 1.desember.
Ta kontakt med Gro på biblioteket eller Kari på kulturkontoret
hvis du trenger hjelp til påmelding.

KULTURVERKSTED
fredag 23.januar kl. 17-20
lørdag 24.januar kl. 10-16
Vi serverer frukt på fredag og lunsj på lørdag
Pris kr 100,Kulturverkstedet er for dem som går i 5.-10.klasse.
Vi deler ut lapper på skolene med mer informasjon
etter jul.
SETT AV HELGA NÅ

FØRJULSKONSERT
ONSDAG 17. DESEMBER
KLOKKA 19.00
I
VIK KIRKE
FLATANGER MUSIKKFORENING
MED VENNER:
IDA ANGEN
SARA LEIN FUGÅR
MAREN KLØVEN LEIN
TORBJØRN LINDSETH
JENS MARTIN DAHLE OLSEN
STEIN MOE
SPILLER OG SYNGER
TA ET LITE AVBREKK I JULEFORBEREDELSENE OG KOM
PÅ KONSERT I VIK KIRKE.
ENTRE!
ARRANGØR: FLATANGER MUSIKKFORENING.

KOMMUNEREFORMEN - FLATANGER KOMMUNE
Kommunestyrevedtak 04.11.14.
PROSESSPLAN
November 2014: Oppstartsmøte i utredningsgruppa med bidrag fra Fylkesmann, der detaljert
prosessplan legges. Innledningsvis må det også legges informasjonsstrategi, samt strategi på
hvordan ansatte, innbyggere og andre interessenter skal høres og involveres. (Aktuelle datoer:
mandag 3.nov, torsdag 13.nov eller fredag 14.nov) Ansvar: Utredningsutvalg
Fram til medio januar 2015: Lage statusbeskrivelse for kommunen. (Dette bl.a. med
utgangspunkt i allerede utførte utredninger og beskrivelser; Samkommuneutredning -TfoU
rapport, Fylkesmannens kommunebilde, planstrategi og kommuneplan.) Gi svar på; Hvor står
kommunen, og hva er de viktigste utfordringene i et 20 - 30 års perspektiv? (Vurdering opp mot ekspertutvalgets kriterier) Ut fra utfordringsbildet gi råd om hvilke alternativer som skal utredes. Ansvar: Utredningsutvalg.
29. januar 2015: Kommunestyret vedtar statusbeskrivelse og utfordringsbilde for kommunen,
samt hvilke utredningsalternativ det skal arbeides videre med.
Feb. - mai 2015: "Høringsfase" og involvering av ansatte og innbyggere.
Ansvar: Utredningsutvalg
Feb. - mai 2015: Starte utredning opp mot valgte alternativ. Vil kreve tett kontakt opp mot
nabokommuner/regioner. Ansvar: Utredningsutvalg
Mai/juni 2015: Etter involveringsfase/høringsfase: Formannskapsbehandling med evt. forslag på endret
strategi og utredningsalternativ.
Juni 2015: Vedtak i kommunestyret på hva som er utfordringer og ut fra dette hvilke
alternativer som skal utredes mer konkret.
Sommer 2015 - vår 2016: Utredning av ulike sammenslåingsalternativer / evt. fortsatt stå som
egen kommune med evt. grensejusteringer.
Ansvar: Utredningsutvalg.
Vår 2016: Kommunalt vedtak.
Underveis i prosessen må kommunen være positive til, etter innspill fra andre
kommuner/regionsammenslutninger, å delta i fellesutredninger - uansett om dette kommer
tidlig i forhold til vår prosessplan. Namsos kommune v/ordfører har bl.a. gitt signaler om at
kommunene i Midtre Namdal Samkommune vil invitere inn Høylandet og Flatanger i en
utredning med sikte på dannelse av en ny "Midtre Namdal kommune”.
Formannskapet, som utredningsutvalg, får fullmakt til å legge en mer detaljert framdriftsplan med
oppgaver ut fra føringer i framlagte grovskisse.
Som kommunens kontaktperson for kommunereformen, velges ordfører.
06.11.14/ordf.

Volleyball

Zumba/
Aerobic

G 13
Dametrening
v/Marit Hustad
Volleyball

Håndball
jenter
Fotball 18+

J 7-10

Hallen stenger kl. 22.00 man-søn

15-16: Drill 1.-3.kl v/Marit
14.30-15.30: Gruppetrim v/Linda
12-14: Familietrening v/Lisbeth Førde

Badminton
Wenche Hanssen

J 14

Badminton barn

Turn barn

Håndball
jenter
G 13

Kvitveistunet v/
Bertil Eliassen

G 12

TORSDAG
1/3
2/3

ONSDAG
1/3
2/3

TIRSDAG
1/3
2/3

MANDAG
1/3
2/3

NB! All aktivitet i hallen foregår på eget ansvar i forhold til forsikring.

Mandag
Torsdag
Lørdag

Dag/kl
Del
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

FORELØPIG FORDELIG AV HALLTID 14/15

Fotball VGS

FREDAG
1/3
2/3

Kirkekontoret
Gudstjenester
DESEMBER
07.12: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00.
Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.
14.12: Vi synger jula inn i Statland kirke kl. 18.00.
Flere aktører deltar bl. a. deltakere fra Kirkeparty.
«Takkoffer til lys til verden».
21.12: Vi synger jula inn i Vik kirke kl. 18.00.
Flere aktører deltar. Takkoffer til menighetsbladet.

Julaften
24.12: Juleandakt i hallen på Pleie- og omsorgstunet kl. 12.00.
24.12: Julegudstjeneste i Statland kirke kl. 14.00.
24.12: Julegudstjeneste i Løvøy kirke kl. 16.00.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp i gudstjenestene i Statland og Løvøy.
25.12. Høytidsgudstjeneste i Vik kirke kl. 12.00.
Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
26.12: Høytidsgudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00.
Dåp. Takkoffer til menighetens barne – og ungdomsarbeid.

JANUAR
04.01: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00.
Nattverd. Takkoffer.
11.01: Gudstjeneste i Statland kirke kl. 11.00.
18.01: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00.
Utdeling av kirkebok til 4-åringene. Takkoffer til menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

Velkommen til gudstjenestene!

ANDRE ARRANGEMENT I DESEMBER OG JANUAR
Formiddagstreff på Nordgårdstua torsdag 27. november
fra kl. 11.00- 12.30. Sang, andakt, risgrøt, loddsalg.
Du er hjertelig velkommen!
Husk kirkeparty
2. og 9. desember for 5. – 8. klassinger fra Statland.
Konsert med Askil Holm
i Vik kirke lørdag 13. desember. Se plakater.
Konsert med Flatanger musikkforening
i Vik kirke onsdag 17. desember. Se plakater.
Møtested- for tro og tvil
18.januar hos Jan Vedvik kl. 18-20.

Juletrefest for hele familien
Tirsdag 6. januar kl.18.00 i Lauvsnes samfunnshus.
Program: Flatanger musikkforening spiller, juletregang og juleleker, rollespill med menig
hetsrådet (kanskje et nyskrevet rollespill), loddsalg, gratis servering av kaffe, kakao og
saft. Ta med mat til felles bord.

Alle velkommen!

Arr: Flatanger menighetsråd

Formiddagstreff på Nordgårdstua torsdag 29.januar 2015.
NB! Merk fast nytt tidspunkt 10.30- 12.30. Sang, andakt, bevertning, loddsalg.
Du er hjertelig velkommen!

Nidaros bispedømmeråd
Valgrådet
KIRKEVALG 2015
Med dette kunngjøres at det i 2015 skal velges medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og til Kirkemøtet i Den
norske kirke. Valget av 7 leke medlemmer gjennomføres som direkte valg i september, samme dag som valg til
fylkesting og kommunestyrer. En nominasjonskomite valgt av representanter for bispedømmets menighetsråd
vil innen 1. mars 2015 sette opp en kandidatliste med 18 personer i prioritert rekkefølge. Denne listen blir
kunngjort i begynnelsen av mars.
Med dette kunngjøres også at det er anledning for andre grupper av forslagsstillere å stille kandidatlister for
valg av de 7 leke medlemmene. Forslag til kandidatlister fra andre grupper må være kommet til valgrådet innen 1. mai 2015.
Valget av de andre medlemmene; en prest, en lek kirkelig tilsatt og en sørsamisk representant foregår etter
egne bestemmelser.
Valgreglene, herunder kravene som gjelder for kandidatlister, er tilgjengelig på www.kirken.no
Ytterligere opplysninger kan fås hos Nidaros bispedømmeråd, Valgrådets sekretariat, Erkebispegården, 7013
Trondheim, tlf. 73539100.

NYE TELEFONNUMMER I KOMMUNEN
FRA OG MED DEN 26/11-2014
74221100 Servicekontoret
47635811 Ordfører Olav Jørgen Bjørkås
47636043 Rådmann Rune Strøm
47646170 Kultursjef Kari Imsgard
91693825 Teknisk sjef Hans Petter Haukø
47646731 Sekretær NMT
47637202 Landbruk og næring/Øivind Strøm
47642879 Byggesak / Gunnar Kvaløsæter
47648051 Oppmåling / Morten Kristiansen
97089978 Marin konsulent Per Andersen
47649546 Helse- og omsorgssjef / Liv Brønstad
47630594 Sosialleder / Kari Leknes
47630628 Helsesøster
47630756 Fysioterapeut Linda Heia
47631049 Fysioterapeut Stine Haukø Sjursen
74221137 Legekontoret
97494032 Flatanger komm / SFO
47662298 Rektor / Sveinung Aagård
74288660 Lauvsnes skole/personalrom
97435933 Utvorda oppvekstsenter/Solbakken barnehage
97436651 Utvorda oppvekstsenter
90705633 Vangan Barnehage/
90740860 Vangan Barnehage/
47678108 Avd.leder institusjon Lill Merete Bye
47675466 Avd.leder åpen omsorg Siri Mette Røstvoll
47675475 Sekretær, Hjøri Meland Aakervik
74221020 Vaktrom institusjon
47676995 Vaktrom hjemmesykepleie
47680694 Kjøkken
47680742 Nordgårdstua / aktivitør
47688822 Skjerma avdeling
47649475 Oppvekstsjef Gurid Halsvik
47636505 Økonomisjef Gunnar Einvik
47636577 Regnskap/fakturering/Tove-Mette Aune
47636915 Lønn, Greta Hanssen

