Fosnes kommune
Informasjonsskriv – Januar 2019
Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.01.19 kl. 10.00 i
Namsos samfunnshus, formannskapssalen
Følgende sakliste foreligger:

Saksnr Innhold
PS 1/19

Endring av reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda i Nye Namsos

PS 2/19

Norsk landbruksrådgiving - Forsøk- og utviklingstilskudd til Norsk landbruksrådgiving. Søknad
om tilskudd i 2019

PS 3/19

Referatsaker:

RS 1/19

Prosjekt flerbrukshall

RS 2/19

Orientering fra MN samkommune

RS 3/19

Nye Namsos

RS 4/19

Spørsmål og svar i møtet

RS 5/19

Bosetting av flyktninger

RS 6/19

Bru til Jøa

RS 7/19

Møteprotokoll fra Namdal regionråds møte 19.11.18

RS 8/19

Referat fra møte i arbeidsgruppe for gjennomgang av utstyr til Fyret 06.12.2018

RS 9/19

Møtereferat Midtre Namdal kirkelig fellesråd 05.12.18

RS 10/19

Skrøyvdalsvegen som regional turistveg

RS 11/19

Nyhetsbrev fra Distriktskonservatorene november 2018

Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt
informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere,
men lokale lag og foreninger kan også få med informasjon. Vi
må ha stoffet tilsendt elektronisk og i god tid før fristen for
neste skriv går ut. Alle innslagene må ha en underskrift
(lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det
innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant
av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra
kommunens heimeside www.fosnes.kommune.no
Frist for stoff til neste skriv er 17. februar 2019
Vi nås på følgende adresse postmottak@fosnes.kommune.no.
mvh
Ella Skjærvik

Ordførerens hjørne – Januar 2019
Godt nytt år og takk for det gamle.
Når vi nå skriver januar har vi fått besøk av den gode
gamle vinteren, akkurat slik vinteren var da vi var
yngre, tror vi. Mens snø og kuldegrader biter seg
fast, får vi nyte den kalde, fine tida og bruke den som
best vi kan. Vurderer selv å fjerne påskesmøringa på
skia fra i fjor, ser ut til at det blir blåswix-føre (eller
grønn) ei stund framover nå.
På tampen av fjoråret deltok mange av dere på Hunt 4. Faktisk så mange at nesten
60 % av alle Fosnesbygg stakk innom en Hunt 4 stasjon. Dette er et respektabelt
resultat all den stund oppmøte er basert på frivillighet, samtidig et slag for egen
helsetilstand og ikke minst et viktig bidrag for folkehelse og forskning. Jeg vil
benytte anledningen til å takke alle som har deltatt for innsatsen i denne viktige
dugnaden.
Datoen for kommunesammenslåinga med Namdalseid og Namsos nærmer seg også
for oss i Fosnes. Etter hvert har det kommet en del avklaringer på mange av
spørsmålene som naturlig nok dukket opp etter at avgjørelsen om sammenslåing
var tatt. Noen ansatte har fått tilbud om nye jobber og har funnet seg til rette med
det. Men det gjenstår ennå mye arbeid før alle har funnet sin plass i en ny
organisasjon. Så er det viktig å gjenta og understreke at for de fleste ansatte vil
situasjonen forbli uforandret også etter sammenslåingen.
Underveis er det gjort et betydelig arbeid for å forberede 1. jan 2020. Grupper og
komiteer har vært og er i arbeid for å avklare en mengde ulike spørsmål og
problemstillinger. Det er arbeidet med arbeidsgiverpolitikk, forholdet til andre
kommuner og samarbeid i interkommunale selskaper som f.eks. MNA og Namdal
Rehabilitering, kommuneplaner, grensejustering med Nærøy på Lund. Videre er
det sett på hvordan valget høsten 2019 skal forberedes, hvordan skal hovedutvalg,
nemder og råd organiseres og hvordan det grafiske uttrykket på diverse trykksaker
og ikke minst ordfører-kjede skal se ut. Den delen som har vært mest synlig for
dere er kanskje Visjon Misjon, er arbeid som engasjerte mange rundt omkring i
ulike deler av storkommunen. Mye arbeid er allerede gjort, men det gjenstår ennå
en god del. Men vi mener at alt skal være på stell når sammenslåinga skjer.
I administrasjonen har ting utviklet seg litt raskere enn planen var da vi startet. Alle
tre kommuner har fått samme rådmann fra 1. jan. 2019. Inge Ryan har trådt inn i
denne rollen. Samtidig har han også stillingen som prosjektleder for
sammenslåingen. I og med at lederfunksjonen i de tre kommunene har samlet seg,
er det naturlig at også nivåene under starter tilnærmingen til full sammenslåing.
Det vil medføre at arbeidsoppgavene som ledernivåene i Fosnes har i dag, gradvis
vil nærme seg de oppgavene de er tiltenkt i en ny organisasjon. Men dette skal ikke
skje uten at viktige beslutninger som gjelder vår kommune blir ivaretatt og
erfaringene fra Fosnes blir lyttet til og hensyntatt.

Når et nytt år er påbegynt, pleier vi å si at vi har fått nye muligheter, nye ark og
fargestifter med. For de fleste av oss er vel virkeligheten at vi fortsetter der vi
slapp, bare med en rolig periode i mellom. Håpet er at hvileperioden har gitt ny
energi og pågangsmot til å møte nye hendelser og utfordringer som følger av tiden
som kommer. Før jul valgte fellesnemda en visjon for den nye kommunen. Den
lyder sånn: «Sammen skaper vi muligheter.» La oss håpe at det blir et godt
utgangspunkt for arbeidet videre.
Med ønske om frydefulle og opplevelsesrike vinteropplevelser, godt nytt år.
Trygve Jonny Sandvik
Ordfører

Info fra teknisk avd.
Dusjene i Fyret:
Vi har problemer med at dusjene i Fyret går tett, spesielt
damedusjene i bassenggarderoben. Vi vet nå hva som er
problemet og satser på at dette er løst i løpet et par uker.
Vil takke våre brukere for tålmodigheten og beklage de ulempene det
har medført for dere.

Avfallspumper som går tett/stopper:
Benytter samtidig muligheten til å minne om at alt som skal i do, skal
være dopapir eller noe som er spist – før det havner i do.
Q-tips, vaskefiller, håndduker og fett fra frityrkoker er ikke bra for
fordøyelsen og skal selvsagt ikke kastes i do.

Møte i Fosnes kommunestyre torsdag 13.12.2018
Vedtak:
PS 57/18 Gebyrer og betalingssatser i 2019 for helse - og omsorgsavdelingen ble
fastsatt.
PS 58/18 Gebyr og betalingssatser i 2019 for oppvekst – og kulturavdelingen ble
fastsatt.
PS 59/18 Gebyr og avgifter i 2019 for teknisk avdeling ble fastsatt.
PS 60/18 Budsjett 2019 og handlingsplan 2019 for Fosnes kommune med
eiendomsskattevedtak for 2019 ble vedtatt.
PS 61/18 Handlingsprogram med økonomiplan for Nye Namsos i årene 2020 –
2022 ble vedtatt.
PS 62/18 Budsjett for fellesnemnda Nye Namsos ble vedtatt.
PS 63/18 Jøa skytterlag ble innvilget kr. 200.000,- i tilskudd til bygging av nytt
skytterhus.
PS 64/18 Det ble vedtatt revidering av investeringsbudsjett for 2018 og 2019, samt
driftsbudsjett for 2018.
PS 65/18 Kommunestyret vedtok å be rådmannen om å utarbeide forslag til avtaler
for avhending av kommunens gjestekaier.
PS 66/18 Kommunestyret sluttet seg til finansiering av prosjektlederstilling som
vannkoordinator i Namdalen. Fosnes kommune bidrar i 2019 med kr. 14.944,- som
medfinansiering i prosjektet.
PS 67/18 Delegasjonsreglementet for Fosnes kommune ble vedtatt endret når det
gjelder rådmannens myndighet for videredelegering til assisterende rådmann.
PS 68/18 Fosnes kommunestyre sa ja til å utvide fellesnemnda for Nye Namsos til
å omfatte de tre kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid og Namsos, med unntak av
kommunestyrets medlemmer som også er medlem av kontrollutvalget.
Fosnes kommunestyre valgte følgende representanter til fellesnemnda:
Medlemmer:
Trygve Sandvik
Rune Wik
Gunn Ågot Leite
Sissel M. Gjeset
Tone Laugen
Svenn Ove J. Fosseng
Silje Leirbekk

Varamedlemmer:
Trine Skjærvik
Magnus Elden
Jon Olav Skreddernes
Sigbjørn J. Gjeset
Eva Solem
Åge Ivar Dille
Stian Skjærvik

Baard S. Kristiansen
Jan Arne Løvås
Joar Kolbjørn Reppen
Sissel Merethe Thorsen
Frode Bjøru

Arvid Leithe
Marit Hoff
Liv Kristin Nilsen
Roy Arne Nilsen
Aase Helene Aglen
Torild I. A. Løvmo
Sturla Skjærvik
Jeanett Strøm Olsen
Atle Lajord
Trude Kongsmo
Ola Kai Faksdal
Margreet Sloot
Stig Jarl Bjøru
Inger Margrethe Ugseth

Utvidelsen av fellesnemnda trer i kraft fra 01.01.19
PS 69/18 Følgende møteplan ble vedtatt for Fosnes kommune i 2019:
Fellesnemnd
Kommunestyre
Formannskap

Jan
31.
31.
16.

Feb
28.
28.
13.

Eldres råd
29.
Partssammensatt
13.
utvalg
Møtestart:
Fellesnemnd
Kommunestyre
Formannskap
Eldres råd
Partssammensatt utvalg

Mar
28.
28.
13.
7.

Apr Mai Jun
25. 23. 20.
25. 23. 20.
10. 8.
5.
4.

9.
8.

6.

Aug Sep Okt
29.
29. 26. NY
28. 18. 2.
16.
12. 3.
2.

se egen oversikt
se egen oversikt
onsdager kl. 10:15
torsdager kl. 13:15
onsdager kl. 10:15

Fellesnemd og kommunestyre på samme dag
Dato:
Klokkeslett:
31.01.19 09:00 og
13:00
28.02.19 09:30 og
13:00

Sted:
Møterom:
Namsos kommune Samfunnshuset, sal 1
Kommunestyresalen
Formannskapssalen
Namdalseid
Storsalen
kommune
Lissalen
Alhusen

Nov Des
28.
13.
27.
14.
13.

NY
11.

28.03.19 09:30 og
13:00
25.04.19 09:00 og
13:00
23.05.19 09:30 og
13:00
20.06.19 09:30 og
13:00
29.08.19 09:00 og
13:00

Fosnes kommune

Fyret
Kommunestyresalen kl. 13:15
Foajeen/sal i kjelleren
Namsos kommune Samfunnshuset, sal 1
Kommunestyresalen
Formannskapssalen
Namdalseid
Storsalen
kommune
Lissalen
Alhusen
Fosnes kommune Fyret
Kommunestyresalen kl. 13:15
Foajeen/sal i kjelleren
Namsos kommune Samfunnshuset, sal 1
Kommunestyresalen
Formannskapssalen

PS 70/18 Referatsakene ble tatt til orientering.

Møte i Fellesnemnda Nye Namsos 14.12.2018
PS 38/18 Fellesnemnda vedtok følgende visjon for Nye Namsos; sammen skaper
vi muligheter
PS 39/18 Møteplan for fellesnemnda i Nye Namsos 2019 ble vedtatt.
PS 40/18 Budsjett 2019 Fellesnemnda Nye Namsos ble vedtatt.
PS 41/18 Endring av medlemmer i arbeidsgrupper og ny organisering fra
01.01.2019 - Nye Namsos, Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune ble vedtatt.
PS 42/18 Plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Nye Namsos ved
vedtatt.
PS 43/18 Arbeidsgiverpolitikk nye Namsos kommune 2020-2030 ble vedtatt.
PS 44/18 Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 ble
vedtatt.
PS 45/18 Enerettstildeling, innsamling og behandling av slam i Nye Namsos ble
vedtatt.

HVA SKJER I FOSNES?
Dette er aktivitetskalenderen fra 2018 og vi ber om at dere melder inn
endringer pr. e-post postmottak@fosnes.kommune.no
Faste aktiviteter

MANDAG
09.30-11.30 Åpent bibliotek Salsnes
15.00-16.00 Folkehelsetrimmen
17.30
Skyting
19.00->
Dugnad ombord i
MK Straumingen
19.30-20.30 Spinning
20.00-21.15 Step-/styrketr. Salsnes
20.00-21.30 Volleyball Fyret
ONSDAG
15.00-16.00 Kafé-bad for de over 60
17.30-19.30 Åpent bibliotek Salsnes
18.30-19.15 CrossFit
18.30-20.30 Åpent bibliotek Jøa
20.00-21.00 Styrketrening Stiklingan

FREDAG
17.30-19.30 Skolemusikkøvelse
19.30-21.30 Øvelse Ekko - Fyret

TIRSDAG
18.30 ->
Bueskyting i Salsnes
forsamlingshus
19.15-21.30 Sangøvelse Jøa blandakor –
Fellesrommet – Jøa skole

TORSDAG
10.30-14.30 Åpent bibliotek Jøa
18.00-19.30 Trening ungdomsskole
17.30
Skyting
17.30-18.30 Familiebading–på bestilling
18.30-19.30 Svømming barn/unge >10år
19.30-20.30 Svømming voksne
19.30-20.30 Spinning
20.00-21.30 Fotballtrening
LØRDAG
SØNDAG
18.30-19.15 CrossFit
19.30-20.30 Spinning

Bli med på folkehelsetrim!
Hver mandag i tidsrommet kl. 15-16 foregår det folkehelsetrim i Fyret.
Fysioterapeut Jan Kristian leder treningen. Dette er god basistrening for
alle som ønsker å forbedre styrke og utholdenhet.
Treningen er et ledd i kommunens folkehelse -og frisklivstilbud, den er
åpen for alle og gratis. Kom og bli med da vel!

Aktivitetskalender
Februar
Søndag
Onsdag
Lørdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag

3.
6.
9.
13.
20.
25.
27.

Gudstjeneste kl. 11:15 – Dun kirke
Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret
Kulturkafé kl. 11:30 - Fyret
Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret
Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret
Årsmøte i Fosnes sanitetsforening kl. 19:15 Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret

Mars
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

3.
6.
13.
14.
15.

UKM - Fyret
Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret
Kafébad for de over 60 kl. 15:00 - Fyret
Kul-Tur kl. 10:00 - Helseavd.
Skolemusikkbasar kl. 18:30 – Fyret

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag
Søknadsfrist: 1. februar 2019.
Utlysning og åpning av søknadsportal medio desember 2018
Målsetting
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse
i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt
på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet
av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer,
grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.
Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag
fylke.
Prosjekt og tiltak som kan støttes
•
•
•
•

Prosjekt som retter innsatsen mot samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker
befolkningens helse
Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører som kan gi langsiktige positive virkninger på
folkehelsa
Nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid
Prosjekt som fremmer helse og forebygger sykdom hos folk flest
Generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

•
•
•
•

Den web-baserte søknadsportalen regionalforvaltning.no skal benyttes til å søke tilskudd
fra tilskuddsordningen
Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan
Minste søknadssum for tilskudd er kr. 10.000,-, maksimal søknadssum for tilskudd er kr.
200.000,Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad

•
•
•
•
•

Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 300,- pr. time (2019kroner)
Det gis ikke støtte til ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større
utstyrsanskaffelser.
Det gis heller ikke støtte til organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell
virksomhet
Utbetaling av støtte gis i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap
etter at prosjektet er gjennomført.
Deler av støtten kan i visse tilfeller avtales utbetalt dersom prosjektet er kommet godt i
gang og utgifter er begynt å påløpe.
Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:
Kyrre Kvistad, telefon 74 17 50 82, e-post: kyrkv@trondelagfylke.no
Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Bjarne Bull-Berg, telefon 74 17 50 47, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Kafébad i Fyret – kun for
alle 60+ år ☺
Hver onsdag kl 15:00 i bassenget
FRISKLIV inviterer alle menn og kvinner over 60 år til aerobic trening i
bassenget,
med tilhørende sosialt samvær over en kopp kaffe etterpå i Foajéen ☺
Setter opp disse datoene, men med forbehold at det kan bli noen avbrudd (blant
annet 1.mai)
06.feb
17.apr

13.feb 20.feb 27.feb 06.mars 13.mars 20.mars 27.mars 03.apr 10.apr
24.apr 01.mai 08.mai 15.mai 22.mai 29.mai 05.juni 12.juni 19.juni

Gebyrer og betalingssatser 2019: Helse og omsorgsavdelingen
Vedtatt i Fosnes kommunestyre - 13.12.2018

Tjenester i heimen
1. Praktisk bistand
Grunnbeløp pr 01.05.2018: 96 883 kr
Satsene under vil automatisk bli regulert 1. mai hvert år i takt med grunnbeløpet.
Inntekt (kroner pr år)

Timespris

Abonnementspris pr mnd

Inntil 2 G
2-3 G
3-4 G
4-5 G
>5G

144 kr
144 kr
144 kr
144 kr
144 kr

210 kr *
873 kr
1348 kr
1851 kr
2323 kr

* Følger sentral forskrift. Egenandelen fastsettes i sentralt rundskriv 1. januar hvert år, og kan ikke justeres lokalt.
Ny sats tas i bruk når denne gjøres kjent på nyåret.

2. Matombringing
Inntekt (kroner pr år)

Sats

Middag (inkl. pakking)
Månedsabonnement middag (inkl. pakking)
Månedsabonnement kostpris

83 kr
2 106 kr
1 696 kr

3. Trygghetsalarm
Type tjeneste

Sats pr mnd

Digital trygghetsalarm inkl. sim-kort

124 kr

4. Vaskeritjenester
Type tjeneste

Sats pr stk

Vask av privat tøy pr maskinvask
Vask og rulling pr duk
Rulling pr duk
Reparasjon av tøy pr plagg

50 kr
33 kr
28 kr
33 kr

5. Dagaktivitetstilbud demente
Type tjeneste

Sats pr dag

Dagtilbud inkl. transport og mat

85 kr pr dag

Tjenester på institusjon
1. Institusjonsopphold
Type tjeneste

Sats

Korttidsopphold
Dag-nattopphold
Fribeløp for beregning av vederlag

Kr 165 pr døgn *
Kr 85 pr døgn *

Fribeløp for pasient som mot sin vilje legges på dobbeltrom

Kr 40 400*

Kr 8400 *

* Følger sentral forskrift. Egenandelen fastsettes i sentralt rundskriv 1. januar hvert år, og kan ikke justeres lokalt.
Ny sats tas i bruk når denne gjøres kjent på nyåret.

2. Kost kjøpt ved institusjonen (uten pakking)
Type tjeneste

Sats pr porsjon

Frokost/ lunsj/ kveldsmat
Middag

40 kr
77 kr

Andre tjenester
1. Div. helsetjenester
Type tjeneste

Sats pr

Sårskift uten/med skiftesett
Suturfjerning uten/ med skiftesett
Blodtrykksmåling
Setting av injeksjon
Hørselsprøve voksne (helsestasjon)
Synsprøve voksne (helsestasjon)

112 kr/ 143 kr *
112 kr/ 143 kr *
112 kr *
112 kr *
90 kr
90 kr

* Benytter samme satser som legekontoret. Disse fastsettes av Helsedepartementet 01.07 hvert år (Normaltariffen).

2. Bruk av trimrom
Type tjeneste

Sats pr halvår

Bruk av trimrom i lokalene til fysioterapeut

334 kr pr halvår

3. Vaksiner
Preparat
Boostrix Polio
Vaqta 25E/dose
Vaqta 50E/dose
Engerix B
Engerix B
Twinrix Pediatric
Twinrix Adult
Stamaril
Typhim-Vi
Nimenrix
Tetravac

Cervarix
Priorix

Vaksine mot
Difteri, stivkrampe, kikhoste og
polio
Hepatitt A barn
Hepatitt A voksne
Hepatitt B barn
Hepatitt B voksne
Hepatitt A + B barn
Hepatitt A + B voksne
Gulfeber
Tyfoidfeber
Meningokokk A+C+W+Y
Grunnvaksinering difteri,
stivkrampe, kokhoste og polio
HPV
Meslinger, røde hunder og kusma

Pris
360 kr
360 kr
440 kr
270 kr
350 kr
450 kr
560 kr
595 kr
320 kr
500 kr
400 kr

1350 kr
Gratis

Fikk du ikke deltatt i HUNT4- undersøkelsen mens den var i
Fosnes?
Det finnes enda mulighet til å delta!
Namsos har åpen feltstasjon til og med 13 februar:
mandag- tirsdag kl 09.00-kl 17.00
Prestegårdsstien 5 på Bjørum ( ved Klompenbanen)
Namdalseid har åpen feltstasjon til og med 21 februar:
mandag- torsdag kl 09.00 – kl 17.00
Underetasjen på kommunehuset
Oppfordrer derfor til oppmøte på en av disse plassene. Da gir du bidrag
til viktig forskning på helse og sykdom, og du får mer kunnskap om
egen helse.
Du havner inn under Fosnes kommunes registreringer selv om du møter
opp på et annet sted, og bidrar til å heve kommunens deltakerprosent.
Vil også samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt så
langt
i dette viktige arbeidet!
Anne Johanne Lajord
Helse og omsorgskontoret

Kul-Tur turer!
Våren 2019
Frisklivs tilbudet om Kul-Tur turer ☺
2 torsdager i mnd. invitere jeg med store, små, gamle og unge på tur
ut i nærmiljøet vårt!
Jeg tenker ikke å utfordre dere i noe avansert og veldig krevende,
Men at vi sammen kan kler på oss uteklær og utesko og gå turer
sammen.
Vi bor jo i Landet i Eventyret og har fantastisk fint kulturlandskap
og det ønsker jeg å oppleve sammen med dere ☺

14.mars

28.mars

11.april

25.april

Oppmøte ved helseavdeling kl.
10:00 eller
Kl. 10:15 fra startsted for turen
GLEDER MEG TIL Å TREFFE DERE
UTE!!
Hilsen Eva

09.mai

23.mai

Velkommen til
kulturkafe`
i foajeen i Fyret lørdag 9. febr-19.
Obs at kulturkafeen denne gangen er
2. lørdag i måneden.
Kaffesalget åpner som vanlig kl 11.30.
Denne gangen er det seniordansen som kommer, og som
vil vise oss litt av de danseaktivitetene de holder på med.

Velkommen !

Arr:
Frivilligheten i Fosnes
Fosnes kommune

Offentlig bading i Fyret
Bassenget har åpent for offentlig bading i Fyret hver
torsdag.
Bading for familier og for barn og unge er gratis😊
I vinterferien inviterer vi også til gratis kveldsmat i
foajeen i tidsrommet kl. 18.30- 20.00
Åpningstider:
Kl 17.30Familiebading Må bestilles senest kl. 20.00
onsdagen i forveien til Anne Johanne:95147712
Kl 18.30Jenter og gutter
Kl 19.30Voksne
Priser:
Familiebading:
Gratis
Jenter og gutter
Gratis
Voksne
Kr 50 (Halv pris for medlemmer i
Fosnes sanitetsforening)
Det kan sendes ut halvårlig faktura, eller betales via
VIPPS.
Velkommen til gode folkehelseaktiviteter
i de flotte lokalene våre i Fyret ☺
Hilsen Fosnes Sanitetsforening

Betalingssatser for Fosnes kommune fra 01.01.2019
Vedtatt i Fosnes kommunestyre - 13.12.2018
Type avgift

Sats fra 01.01.19
Fosnes

Barnehager, pr. måned 11 måneder/år
2 hele dager Jøa
3 hele dager Jøa
4 hele dager Jøa
*Helplass

1.362
1.996
2.663
Makssats 1.1.19
2.990
Makssats 1.8.19
3.040
380
Gebyr ved for sein henting
300
Søskenmoderasjon - for første søsken
30 %
Søskenmoderasjon for øvrige søsken
50 %
Kostpenger fastsettes i hver enkelt barnehage i samråd med foreldreråd etter selvkostprinsippet
*Salsnes familiebarnehage har kun tilbud om hel plass.
Inntektsregulert foreldrebetaling for familier med inntekt under 533.500 f.o.m. 01.01.18. Gratis
kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer – 20 timer for familier med inntekt under 533.500 f.o.m.
01.01.18. – Begge ordninger søkes hvert år for nytt barnehageår som starter 01.08.
Type avgift

Sats fra
01.01.19
Fosnes

Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud A Jøa før og etter skoletid alle skoledager (20 t/uke)
Tilbud B Jøa før og etter skoletid, samt heldager i skoleåret – ikke
ferier
(29,5 t/uke)
Tilbud Salsnes – før og etter skoletid alle skoled. i skoleåret – ikke
ferier (21,5 t/uke)
Utvidet kjøp av SFO – helukes tilbud for elever som er innmeldt i
SFO: høstferie, vinterferie, uke etter skoleslutt i juni og uke før
skolestart i august. Pris pr. uke
Planleggingsdager/enkeltdager pr. dag
Overtidsgebyr ved for sein henting
Søskenmoderasjon: 30 % for 2.søsken og 50 % for 3. og øvrige søsken
Type avgift

1.010
1.508

1.190
1.076
290
300

Sats fra
01.01.19
Fosnes

Kulturskole – pris pr. år:
Ordinær undervisning
2.337
Sang, spill, lek og rytme
Gruppetilbud for 1. og 2.klassetrinnselever
1.826
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. søsken/2.kulturskoletime, 50 % for 3. og øvrige

Type avgift
Folkebibliotek – gebyr
1.gangs purring på utlån for voksne
2.gangs purring
Erstatning av tapte bøker voksenavdeling
Erstatning av tapte bøker, barneavdelingen
Erstatning av tapte bøker, ungdom
Erstatning av tapt DVD
Erstatning av tapt CD-ROM
Erstatning lydbøker
Enkeltcd
Til og med 4 cder
Over 4 cder
Digibok

Sats fra 01.01.
2019 Fosnes
30
60
350
150
250
200
Gjenkjøpspris
125
200
500
300

Betalingssatser 01.01.2019 - Utleie lokaler
Vedtatt i Fosnes kommunestyre - 13.12.2018

Type avgift

Sats fra
01.01.19
Fosnes

Utleie skolelokaler:
Fellesrom med bruk av kjøkken
Fellesrom uten bruk av kjøkken
Skolekjøkken – gjelder både Salsnes og Jøa
Leie av rom – avtalt tidsrom (eks. ukentlig) pris pr. halvår
Type avgift

Fyret - Korttidsleie
Leie av huset til fest, bryllup og andre arr. som inkl. bruk av
sal/scene, kjøkken, foaje. Leien inkl. bruk av huset fra fredag
etterm. t.o.m. søndag. (Evt. garderober kommer i tillegg)
Hvis arr. holdes skofritt, gis en prisreduksjon på kr. 800.
Leie av huset til forberedelser - pris pr. dag
Leie av huset til andre større arr. som basar, bingo, konserter o.l.
som inkl. bruk av sal, kjøkken, foaje og evt. sceneutst. – pris pr.
utl.dag/- kveld
Hvis arr. holdes skofritt, gis en prisreduksjon på kr. 500.
Foaje inkl. kjøkken – pris pr. utleiedag/- kveld
Kjøkken – pris utl.dag/kveld
Foaje ved musikk/sangøv./møter – pris pr. dag/kveld
Scene/del av sal (1/3 av salen) ved musikk/sangøv. – pris pr.
øv.kveld/dag
Storsal til trening inkl. bruk av garder. Pris pr. dag/kv.
Leie av garder. I tilkn. Til sal m/dusj, pris pr. døgn
Leie av lille sal i kjeller – pris pr. dag/kv.
Svømmebasseng (forutsetning at livredningskurs er tatt i bassenget i
Fyret)
– pris pr. første time
Påfølgende time

1.081
810
540
1.081
Sats fra
01.01.19
Fosnes

2.565
(-800)
308
2.050
(-500)
718
513
205
205
256
256
205
308
50

Fyret - langtidsleie
Foaje v/øvelser – faste øv.kvelder en kv./uke – halvårsavt.- pris pr.
halvår
Scene/del av sal (1/3 av salen) v/musikk/sangøv. Faste øv.kvelder
en kv./uke
Halvårsavt. Pris pr. halvår
Storsal til trening inkl. bruk av garder. Faste øv.kvelder, en kv./uke
halvårsavt. Pris pr. halvår
Leie av lille sal i kjeller – musikk/sangøv./møter faste kvelder – en
kv./uke halvårsavt. Pris pr. halvår
Svømmebasseng (en time i bassenget + tid til av/påkledn.– en
kv./uke – pris pr. sesong
Styrkerom, en dag/kveld pr./uke, pris pr. halvår
Ved manglende opprydding belastes pr. påb.time for rydding
Lagerrom frivillige lag og foreninger
Leietaker som ikke gir utleier beskjed om avbestilt hus belastes

1.026

1.026

1.540
1.026
1.540
2.000
350
200
Aktuell
leiesats

Særskilte vilkår ved utleie av Fyret:
Utleie som ikke uten videre dekkes av vedtatte satser, avgjøres av rådmannen.
Fosnes kommune gir fritak for husleie i Fyret ved organiserte tilbud til barn og unge i
kommunen.
• Fritaket gjelder kun trening/øvelser som i hovedsak er et tilbud for barn/unge til og med
18 år.
• Dersom det samme dag gis tilbud til voksne, betales ordinær leie.
• Ordningen forutsetter at rutiner for leie av lokaler i Fyret følges opp slik at all bruk blir
riktig registrert.
• Fritak gis også til voksenopplæringstiltak, jf. § 7 i lov om voksenopplæring, det
forutsettes at det sendes skriftlig søknad til Fosnes kommune, hvert år.
• Svømmebasseng (en time i bassenget + tid til av/påkledning – en time kveld/uke – pris
pr. sesong - sesong defineres til; 25. august til 31. desember og 1. januar til 20. juni,
stengt på bevegelig helligdager. Ved leie av svømmebasseng på halvårsbasis, må det
bemerkes at det ikke finnes noen beredskap i forhold til teknisk i høstferie, mellomjul og
vinterferie.

Aktiviteter i Fyret for publikum ☺

Dag

Kl.

Mandag 15:00 -

Rom

Folkehelsetrim

Hovedsal

Skyting

Skytebanen

19:30 –
20:15
20:00 21:30

45 min Spinning

Spinningsal

Volleyball

Hovedsal

15:00 16:30
18:30 20:30
17:30 –
18:30

Kafé-bad m/kaffe

Basseng/Foajé

16:00
17:30 ->

Onsdag

Aktivitet

+ 60 år

Åpent bibliotek

Biblioteket

Allaktivitet

Hovedsal

(førskole til 2. trinn
og 3. trinn -5. trinn).
De onsdagene det blir skirenn
utgår allidrett.

18:30 –
19:15

CrossFit

Hovedsal

Torsdag 10:30 -

Åpent bibliotek

Biblioteket

Skyting
Drilløvelse

Skytebanen
Foajé

Familiebading
Svømmedyktige barn
Voksne

Bassenget

60 min Spinning

Spinningsal

Fotballtrening (?)

Hovedsal

17:30 19:30
19:30 21:30

Skolekorps øvelse

Foajé

Ekko øvelse

Foajé

11:30 ->

Kulturkafé

Foajé

14:30
17:30 ->
17:30 ->
18:30
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:30
19:30 –
20:30
20:00 21:30

Fredag

Lørdag

(1.lørdag hver mnd)

Søndag

18:30 19:15
C

CrossFit

Hovedsal

60 min Spinning

Spinningsal

Innkalling til årsmøte i Fosnes sanitetsforening
Kjære NKS- medlem,
du innkalles til årsmøte i Fosnes sanitetsforening
25. Februar 2019 på
Fellesrommet på Jøa skole kl. 19.15.

Sakliste:
1. Konstituering
- godkjenning av innkallelse og sakliste
- valg av møteleder
- valg av referenter
- valg av 2 personer til å underskrive protokollen
- valg av tellekomité bestående av minst 3 personer
- opplysning om antall stemmeberettigede tilstede
2. Styrets årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Innkomne forslag (forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes
styret senest 20. Januar 2019)
5. Arbeidsplan og budsjett
6. Valg
7. Eventuelt

ÅRSMØTE I FOSNES SANITETSFORENING
Sted: Fellesrommet på Jøa skole
Mandag 25. Februar 2019 kl. 19.15
Valg:
Valgkomiteen vil gjerne ha forslag på medlemmer til de forskjellige vervene i
Fosnes sanitetsforening. De som skal velges i år er:
Styret:

2 styremedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (velges hvert år)

Arbeidskomité: 5 medlemmer (2 år)
Valgkomité: 1 medlem (3 år)

De som blir foreslått må være spurt på forhånd
Forslag til nye medlemmer sendes valgkomiteens leder
Åse Jorunn Th. Gjeset
Tlf. 415 28 536 innen 20. Januar.
Saker til behandling på årsmøtet:
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes skriftlig til leder Ellen Tømmerås
Elden, gjerne på epost til fosnes.sanitetsforening@gmail.com innen 20. Januar.
Innkalling med sakliste vil bli satt opp på butikkene
For styret i Fosnes sanitetsforening
Styret

”Aloha from Hawaii”
Brødrene Skjærvik og HML Ekko,
med band og korgruppe
blir å høre i
Namsos Kulturhus
lørdag 2. mars
kl. 19.00
Billettpris kr. 290 (190 stud.)

Billetter kan kjøpes hos Namsos Kulturhus.
Vi ønsker velkommen til en rendyrket Elviskonsert.
Vi prøver å gjenskape noe av magien og
stemningen fra konserten i 1973. Her vil Elvisslagere komme på rekke og rad, fra en solid og
engasjert gjeng, som
lover å levere hele 25
låter fra den opprinnelige
konserten fra Hawaii.

Velkommen til en
helstøpt Elvis-aften!

