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Adrian Barstad Aspli MEDL SP 
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Kari Beate Toremo Finvik Adrian Barstad Aspli SP 
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Hildur Margrethe Fallmyr Svein Storø AP 
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Helge Thorsen rådmann 
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Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
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Det fremkom ingen merknader til innkalling. 
Sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker: RS 21/18 og RS 22/18. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: ÅPS 2/18, PS 23/18-PS 26/18, PS 28/18-PS 33/18, 
PS 27/18 og PS 22/18. 
 
Orienteringer: 
 Barnevern v/leder Heidi Aune 
 Digital satsing i grunnskolene i Nærøy v/oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær 
 Ordfører Steinar Aspli orienterte ifb. med sak PS 28/18 Revidering av kommuneplanens 

arealdel ny 2. gangs behandling 
 
Permisjoner: 
Stian Aleksander Aakre (Sp) møtte kl. 09.40 under orienteringen om barnevern og var ikke med 
på Åpen spørretime. 
 
Ungdomskonferansen «Ung i Nærøysund kommune» 
Etter det ordinære møtet i kommunestyret deltok medlemmene på ungdomskonferansen «Ung i 
Nærøysund kommune». 
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Åpen spørretime 
 
ÅPS 2/18 Åpen spørretime 
 

Ingunn L. Lysø (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Hva er status rundt reguleringsplanarbeidet for gang- og sykkelveg på Marøya? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Reguleringsplanen for Marøya har nok blitt offer for svikt i kommunikasjon i forbindelse med 
fylkessammenslåingen. Det har ikke blitt sørget for midler til reguleringsarbeidet og vegvesenet 
stoppet da arbeidet. Dette må opp å gå igjen, og det er også i fylkeskommunens interesse. Man 
har fått 10 mill. Inntil man får avklart om man kan bruke av disse midlene som er bevilget, så 
kan man regne med et opphold i arbeidet til fylkestinget får bevilget penger. 
 
 
 
Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Hva er status på nyskolen og nytt basseng/hall på Kolvereid. Hva er fremdriften?  
 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes ga følgende svar: 
Siden kommunestyremøtet i mars har det blitt jobbet med prosjektet. Man har sett på forskjellige 
typer løsninger sammen med entreprenør og har spart noen kroner til. Prosjektleder er i 
Trondheim i dag og ordner de siste detaljene i hovedentreprisen. Man får da rettet mangler og 
fått på plass detaljer slik at man får det rette kontraktsgrunnlaget. Deretter vil man signere 
kontrakt. Målsettingen har vært at bygging skulle ha startet i mai, men det har tatt litt lenger tid, 
så det blir trolig ikke start før i juni. Det har blitt gjennomført møte med Arbeidstilsynet og 
byggesøknad er sendt inn og er under behandling. Når det gjelder basseng/hall så har det blitt 
nedsatt en arbeidsgruppe med personer fra idrettslag, idrettsråd, Kolvereid Vel, 
handelsstandsforeningen og Nærøy kommune som har foretatt en behovsvurdering. Det 
gjennomføres et møte i ettermiddag, der man skal oppsummere behovet når det gjelder 
hall/basseng. Man vil innhente anbud på konsulentbistand når det gjelder å dandere nyanlegg, 
blant annet når det gjelder plassering ift. Kolvereid sentrum. Målsettingen er at man kan få lagt 
fram en sak til kommunestyret i løpet av høsten der man skisserer alternative løsninger mht. 
plassering, kostnader, innhold m.m. 
 
 
 
Kolbjørn Horn (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Det gjelder raset på Fv 771 i Årsetfjorden. Man har hørt at det ikke blir gjort noe før til høsten. 
Hva kan gjøres for å øke framdriften? 
 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Status er at man venter på en geologisk vurdering, og jeg har forstått at den vil komme med det 
første. Så må man antagelig opp i fjellsiden og foreta rensing. Dette må avklares før man kan 
gjøre noe arbeid på vegen da sikkerheten for de som skal gjennomføre arbeidet er vesentlig. Det 
er fullt fokus på arbeidet, men man må få avklart hva som må gjøres og arbeidet vil bli satt i verk 
uten at det blir lagt ut på anbud da slike arbeider er innarbeidet i avtalen Statens vegvesen 
allerede har. 
 
 



 
Thomas Granli (H) stilte følgende spørsmål: 
Etter en snørik vinter er det mye sand og grus i vegkryss. Dette er ikke ufarlig for mopedister og 
motorsyklister. Hva blir gjort? 
 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes ga følgende svar: 
Man er klar over at dette er skummelt for de som ferdes på to hjul og de oppfordres til å kjøre 
varsomt. Kommunen har fått nytt utstyr som kom i går, noe som vil gjøre arbeidet mer effektivt. 
Utstyret er forhåpentligvis allerede tatt i bruk. Noe er allerede gjort og arbeidet vil gå 
fortløpende. 
  



PS 22/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
Behandling: 
Hans Martin Storø (V) ba om følgende protokolltilførsel ang. sak RS 12/18: 
Det er vanskelig å se at denne saken kan behandles i henhold til delegasjonsreglementets pkt. 
5.4.3. 
Slik rådmannen beskriver saken i saksfremlegget til formannskapet, har saken prinsipiell 
betydning. Saken burde derfor vært behandlet i henhold til delegasjonsreglementets pkt. 4, 11. 
kulepunkt. Prinsipielle saker vedrørende salg av eiendom. 
For øvrig bør det i den videre saksbehandling vektlegges følgende: 

 Det bør tas forbehold om politisk behandling av høyeste bud, slik at den 
samfunnsmessige effektene ved salg kan vurderes med et lavt bud. 

 Det omfattende historiske materialet ved skolen med historie tilbake før 1850, må sikres 
og arkiveres for framtida ved et salg. Her må Nærøy kommune ta det nødvendige ansvar, 
for dette verdifulle historiske materialet, og ivareta de nødvendige hensyn til 
personvernet.  

Referatsaker tas til orientering med protokolltilførsel for sak RS 12/18. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra Hans Martin Storø (V) 
ang. sak RS 12/18: 
 
Det er vanskelig å se at denne saken kan behandles i henhold til delegasjonsreglementets 
pkt. 5.4.3. 
Slik rådmannen beskriver saken i saksfremlegget til formannskapet, har saken prinsipiell 
betydning. Saken burde derfor vært behandlet i henhold til delegasjonsreglementets pkt. 4, 
11. kulepunkt. Prinsipielle saker vedrørende salg av eiendom. 
For øvrig bør det i den videre saksbehandling vektlegges følgende: 

 Det bør tas forbehold om politisk behandling av høyeste bud, slik at den 
samfunnsmessige effektene ved salg kan vurderes med et lavt bud. 

 Det omfattende historiske materialet ved skolen med historie tilbake før 1850, må 
sikres og arkiveres for framtida ved et salg. Her må Nærøy kommune ta det 
nødvendige ansvar, for dette verdifulle historiske materialet, og ivareta de 
nødvendige hensyn til personvernet.  

 
 
 
RS 10/18 Fylkesmannen i Trøndelag - Høring - Regionalt miljøprogram i Trøndelag 2018 - 
2020 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018 
 
RS 11/18 Klagebehandling Adressering - Lund grendelag og andre 
 
RS 12/18 Salg av Lund skole 
 
RS 13/18 Brev fra tillitsvalgte vedr. budsjettoverskuddet 
 
RS 14/18 Fylkesmannen i Trøndelag - kommunesammenslåing Nærøy og Vikna - vedtak i 
kommunestyrene etter Inndelingslovens § 25 



 
RS 15/18 Bindal kommune - kommunetilhørighet - veien videre etter avholdt rådgivende 
folkeavstemning 
 
RS 16/18 Kommunal- og moderniseringsdepartement - kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag 
 
RS 17/18 Fylkesmannen i Trøndelag - avslag på søknad om typisk turiststed - Naustbukta 
og Sjånes 
 
RS 18/18 Tilbakemelding vedr. regionalt næringsfond 2018 
 
RS 19/18 Nærøy kommune - høringsuttalelse om omfanget av leveringspliktige 
posttjenester i Norge 
 
RS 20/18 Konsek Trøndelag IKS - protokoll fra møte 19.03.18 
 
RS 21/18 Kommunal- og moderniserings departementet - forskrift om sammenslåing av 
Nærøy kommune og Vikna kommune til Nærøysund kommune er fastsatt 
 
RS 22/18 Fylkesmannen i Trøndelag - utredning av grensejustering Austra - prosess og 
ønske om innspill fra Nærøy, Leka og Bindal kommuner 
  



PS 23/18 Årsmelding barnevern 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 10.04.2018  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser innarbeides i 
budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser innarbeides i 
budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen ga en kort orientering om saken. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser innarbeides i 
budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mildrid Finnehaug sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser innarbeides i 
budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Det skal gjøres en kartlegging på hvordan meldingssaker til barnevernet fra egne etater 

utføres og håndteres. Har vi god nok kompetanse i egen organisasjon på avdekking? 
 Det skal rapporteres på hvordan det jobbes forebyggende rundt barn utsatt for rus, vold, 

omsorgssvikt, overgrep. 



 Omorganiseringsarbeidet skal evalueres etter 1 år. 
 Det bør iverksettes en ekstern undersøkelse rundt driften av barnevernstjenesten. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn L. Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2017 tas til etterretning. 
Det igangsettes en kartlegging av ressursbehov og evt. behov for økte ressurser innarbeides 
i budsjett 2018, ved behandling av tertialrapport. 
 
 Det skal gjøres en kartlegging på hvordan meldingssaker til barnevernet fra egne etater 

utføres og håndteres. Har vi god nok kompetanse i egen organisasjon på avdekking? 
 Det skal rapporteres på hvordan det jobbes forebyggende rundt barn utsatt for rus, 

vold, omsorgssvikt, overgrep. 
 Omorganiseringsarbeidet skal evalueres etter 1 år. 
 Det bør iverksettes en ekstern undersøkelse rundt driften av barnevernstjenesten. 
 
 
 
 
PS 24/18 Kolvereid bardrift As - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Kolvereid Bardrift AS 
Skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Bakkalandet hotellet sine 
kjellerlokaler. 
Skjenketiden for alkohol under 22 volumprosent settes fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager. 
Skjenketiden for brennevin settes fra kl. 13.00 til kl. 2.00 alle dager. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Bevillingen gjelder fra dato for kommunestyrets vedtak til 31.6.2020. 
Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 3 
avsnitt. 
Pål Tangen godkjennes som skjenkebestyrer. 
Det må oppnevnes en stedfortreder med gyldig kunnskapsprøve innen 6 mnd. 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr. 5.100,- pr. år. 
Det gjøres oppmerksom på at det er Nærøy kommunes «forskrift for salgs- og skjenketider for 
alkoholholdig drikk m.v.», som til enhver tid er styrende for maksimal åpningstid. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Saken ble lagt fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Kolvereid Bardrift AS 
Skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Bakkalandet hotellet sine 
kjellerlokaler. 
Skjenketiden for alkohol under 22 volumprosent settes fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager. 
Skjenketiden for brennevin settes fra kl. 13.00 til kl. 2.00 alle dager. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Bevillingen gjelder fra dato for kommunestyrets vedtak til 31.6.2020. 
Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 3 
avsnitt. 
Pål Tangen godkjennes som skjenkebestyrer. 
Det må oppnevnes en stedfortreder med gyldig kunnskapsprøve innen 6 mnd. 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr. 5.100,- pr. år. 
Det gjøres oppmerksom på at det er Nærøy kommunes «forskrift for salgs- og skjenketider for 
alkoholholdig drikk m.v.», som til enhver tid er styrende for maksimal åpningstid. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Møtet ble lukket iht. kommuneloven § 31 pkt. 2, jfr offl. § 13 og fvl. § 13 nr. 1. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Kolvereid Bardrift AS 
Skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Bakkalandet hotellet sine 
kjellerlokaler. 
Skjenketiden for alkohol under 22 volumprosent settes fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager. 
Skjenketiden for brennevin settes fra kl. 13.00 til kl. 2.00 alle dager. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Bevillingen gjelder fra dato for kommunestyrets vedtak til 31.6.2020. 
Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 
3 avsnitt. 
Pål Tangen godkjennes som skjenkebestyrer. 
Det må oppnevnes en stedfortreder med gyldig kunnskapsprøve innen 6 mnd. 
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens 
utløp. 
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort. 
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr. 5.100,- pr. år. 
Det gjøres oppmerksom på at det er Nærøy kommunes «forskrift for salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk m.v.», som til enhver tid er styrende for maksimal åpningstid. 
 
 
 
 
PS 25/18 Foldereid oppvekstsenter- søknad om støtte til innkjøp av lekeplassutstyr i 
barnehagen 



 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Foldereid oppvekstsenter, barnehagen, støttes med kr 100.000,- i 2018 til innkjøp av 
lekeplassutstyr.  
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Leder for utvalg for oppvekst- og kultur Wenche Finseth (Sp) har vært i kontakt med 
medlemmene i utvalget og de gir sin tillatelse til at saken tas direkte i formannskapet uten å ha 
vært behandlet i utvalg for oppvekst- og kultur. 
 
Wenche Finseth (Sp) fremmet følgende alternative forslag: 
Skal det bli realisert med lekeapparat i Foldereid barnehage, må man gå for billigste tilbudet som 
er beskrevet som behov. 
Innkjøpet dekkes av disposisjonsfond. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Wenche Finseth sitt forslag og rådmannens sitt forslag til innstilling, så 
ble Finseth sitt forslag vedtatt med 7 stemmer, mot 1 stemme for rådmannens forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Skal det bli realisert med lekeapparat i Foldereid barnehage, må man gå for billigste tilbudet som 
er beskrevet som behov. 
Innkjøpet dekkes av disposisjonsfond. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Skal det bli realisert med lekeapparat i Foldereid barnehage, må man gå for billigste 
tilbudet som er beskrevet som behov. 
Innkjøpet dekkes av disposisjonsfond. 
 
 
 
PS 26/18 Styrking av budsjett knyttet til digital satsing i grunnskolene i Nærøy 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
IT-avdelingens driftsbudsjett til leasing av Ipadèr styrkes med kr 688 000, som foreslår dekket 
ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapets prosjekt 6200 – IKT skole, styrkes med kr 597 000,- inkl mva, som 
foreslås finansiert med forsikringsoppgjør innbo/løsøre kr 450 000,-, og bruk av disposisjonsfond 
kr 240 000,-, samt reduksjon av inng. mva 93 000,-. 
 



Regulering foretas ihht vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
IT-avdelingens driftsbudsjett til leasing av Ipadèr styrkes med kr 688 000, som foreslår dekket 
ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapets prosjekt 6200 – IKT skole, styrkes med kr 597 000,- inkl mva, som 
foreslås finansiert med forsikringsoppgjør innbo/løsøre kr 450 000,-, og bruk av disposisjonsfond 
kr 240 000,-, samt reduksjon av inng. mva 93 000,-. 
 
Regulering foretas ihht vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Debattinnlegget «Nei til iPad i skolen!» fra John Petter Stevik ble sendt ut før møtet. 
 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
IT-avdelingens driftsbudsjett til leasing av Ipadèr styrkes med kr 688 000, som foreslår 
dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapets prosjekt 6200 – IKT skole, styrkes med kr 597 000,- inkl mva, som 
foreslås finansiert med forsikringsoppgjør innbo/løsøre kr 450 000,-, og bruk av 
disposisjonsfond kr 240 000,-, samt reduksjon av inng. mva 93 000,-. 
 
Regulering foretas ihht vedlagte budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 
PS 27/18 Planprosess - prosjekt "plan for Grytbogen" 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Arbeidet med plan for Grytbogen igangsettes og organiseres slik det fremkommer i 
saken. 

2. Det avsettes en ramme på kr 200 000,-.  
3. Dette finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond 



4. Budsjettet reguleres i forhold til dette. 

. 

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Arbeidet med plan for Grytbogen igangsettes og organiseres slik det fremkommer i saken. 
2. Det avsettes en ramme på kr 200 000,-.  
3. Dette finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond 
4. Budsjettet reguleres i forhold til dette. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Arbeidet med plan for Grytbogen igangsettes og organiseres slik det fremkommer i 

saken. 
2. Det avsettes en ramme på kr 200 000,-.  
3. Dette finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond 
4. Budsjettet reguleres i forhold til dette. 

 
 
 
PS 28/18 Revidering av kommuneplanens arealdel ny 2. gangs behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av 
KS-sak 8/18. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 10.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av 
KS-sak 8/18. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for Nærøy 
kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av 
KS-sak 8/18. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Ordfører Steinar Aspli (Sp) orienterte om saken. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fjærangen-området løftes ut av arealplanen, på samme måte som ved rulleringen i 2003. Den 
planlagte kommunedelplanen gjennomføres som tidligere kommunisert. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hans Martin Storø sitt tilleggsforslag fikk 1 stemme, mot 26 stemmer, og falt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens arealdel for 
Nærøy kommune 2016-2024. Plankart og planbestemmelser er datert 20.03.2018.  
 
Endelig avklaring av arealet i Kolvereidvågen, vil bli gjort i forbindelse med 
sluttbehandling av KS-sak 8/18. 
 
 
 
PS 29/18 Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde Roan, 

Åfjord og deler Bjugn kommune. 



2. Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene som alt 
deltar i prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 

3. Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering.  

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde Roan, 

Åfjord og deler Bjugn kommune. 
2. Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene som alt 

deltar i prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 
3. Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner at Kystsoneplan Namdal utvides til også å gjelde 

Roan, Åfjord og deler Bjugn kommune. 
2. Det forutsettes at tilsluttende kommuner deltar på samme vilkår som de kommunene 

som alt deltar i prosjektet og at alle kommuner aksepterer utvidelsen. 
3. Det forventes at det også oppnås økt ekstern finansiering.  
 
 
 
PS 30/18 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2017 til kommunestyret 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
 



PS 31/18 Skatteoppkreverfunksjon i Nærøy 2017 
Kontrollutvalgets innstilling: 
l) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til orientering.  
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i 
Nærøy kommune til orientering. 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2017 til 

orientering.  
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. 

skatteoppkreverfunksjonen i Nærøy kommune til orientering. 
 
 
 
PS 32/18 Terje Ramstad - søknad om fritak fra kommunale verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommunelovens § 15.1 innvilges Terje Ramstad fritak fra alle sine kommunale 
verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. kommunelovens § 
16, pkt. 2. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15.1 innvilges Terje Ramstad fritak fra alle sine kommunale 
verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. kommunelovens § 
16, pkt. 2. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15.1 innvilges Terje Ramstad fritak fra alle sine 
kommunale verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra 
kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for kommunestyret iht. 
kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til Fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 
PS 33/18 Årsmelding 2017 - Nærøy Eldreråd 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar Årsmelding fra 2017 fra Nærøy Eldreråd til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar Årsmelding fra 2017 fra Nærøy Eldreråd til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.05.2018 
  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar Årsmelding fra 2017 fra Nærøy Eldreråd til orientering. 
 
 
 


