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Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kolvereidvågen, Kulturhuset i Nærøy 
Dato: 19.11.2019 
Tidspunkt: 11:00-12:30 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Arstein Ordfører H 
Stian Aleksander Aakre Medlem SP 
Hallvard Arne Laugen Medlem SP 
Kolbjørn Horn Medlem SP 
Gunnar Eirik Volden Medlem SP 
Wenche Elisabeth Finseth Varaordfører SP 
Anne Laugen Medlem SP 
Olav Wahl Medlem H 
Lars Fredrik Mørch Medlem AP 
Ingunn Lauritzen Lysø Medlem AP 
Mildrid Finnehaug Medlem AP 
Tove Anita Torstad Medlem AP 
Svein Storø Medlem AP 
Roy Angelo Medlem AP 
Frode Setran Medlem SV 
Åge Husby Medlem FRP 
Thor Audun Sætran Medlem UAVHENGIG 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Tom Roger Moen Medlem UAVHENGIG 
Andreas Marø Medlem UAVHENGIG 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Steinar Aspli MEDL SP 
Torunn Neerland MEDL AP 
Knut Henning Rosenvinge MEDL SP 
Kari Leirvik Hestad MEDL AP 
Johannes Sandstad MEDL KRF 
Adrian Barstad Aspli MEDL SP 
Thomas Granli MEDL H 

 
  



 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunhild Hennissen Steinar Aspli SP 
Kari Beate Toremo Finvik Adrian Barstad Aspli SP 
Trond Evensen Knut Henning Rosenvinge SP 
Per-Ole Holm Thomas Granli H 
Siw Berg Torunn Neerland AP 
Helen Kristin Lauten Kari Leirvik Hestad UAVHENGIG 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hege Sørlie rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i rekkefølge som satt opp i sakliste. 
 
Orienteringer: 
Ny barneskole og Nærøysund Arena v/drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes. 
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PS 78/19 Ytre Namdal barnevernstjeneste - endre organisering 

fra 01.01.2020 
 

PS 79/19 Økonomirapport 31.8.2019  
PS 80/19 Ny kommunelov og inndelingslovens § 27 andre ledd 

- ikrafttredelse og tolkning 
 

PS 81/19 Ottersøy Barnehage SA - presisering i vedtak om 
kommunal garanti 

 

PS 82/19 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 
Midtre Namdal Avfallsselskap - MNA 

 

 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 5/19 Åpen spørretime 
 

Tom Roger Moen (uavhengig) stilte følgende spørsmål: 
Viser til PS 6/19 den 7. mars i år hvor rus- og psykiatritjenesten fikk en del kritikk i 
forvaltningsrevisjonens rapport for hvordan tjenesten rundt tildeling av støttesamtaler er 
organisert. 
 
Det ble på møtet fattet følgende vedtak (spesielt da tekst merket med kursiv): 
 
«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonene følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
Administrasjonen utfordres til å se på om det er hensiktsmessig, ut fra et brukerperspektiv, å 
organisere tjenesten med støttesamtaler på en annen måte enn i dag hvor brukerne av tjenesten 
må henvende seg til brukerkontoret som avgjør om de får tildelt tjenesten eller ikke. 
 
Som ledd i behandlingstilbudet må arbeid/aktivitet løftes tydeligere frem. Aktuelle 
samarbeidspartnere er bl.a. NAV, Ytre Namdal Vekst, Steam og offentlig/privat næringsliv.» 
 
Jeg ønsker å vite hva som har skjedd og hvordan dette vedtaket er blitt fulgt opp. Har det skjedd 
noe med måten brukerne av tjenesten med støttesamtaler blir møtt på? 
 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Det naturlige ville ha vært at Marit Pedersen, som er leder for tjenesten, har svart på dette, men 
hun er på reise. Jeg har fått opplyst at det jobbes godt med de tingene som står i rapporten. Det er 
ikke slik at brukerkontoret i seg selv avgjøre hvem som skal få tjenestene.  Brukerkontoret er for 
å lette saksbehandlingen, slik at de som har utdannelse på området får jobbe med fag. Det vil 
være disse som avgjør hvem som får samtaler. Akuttsamtaler får man med den organiseringa 
som er i dag også. Punktene i rapport skal i dag være svart opp. Det søkes også utdanningsmidler 
på det som heter «Rask psykisk helsehjelp», med søknadsfrist i januar. Det går på å utdanne enda 
mer personell til å følge opp tjenesten. Det er også gledelig at de har justert ned aldersgrensen i 
forhold til å ta kontakt til 16 år, mot 18 år slik det var tidligere. Omorganisering til Nærøysund 
kommune er en utfordring for alle som jobber i alle etater. Det går litt på hvor personalet havner 
og hvor det søkes. Man håper å få utdannet enda flere spesialister i forhold til å følge opp denne 
tjenesten, men alle punkter skal være svart opp. 
 
Tom Roger Moen ga følgende oppfølgingsspørsmål: 
Det er bra at det jobbes godt med dette. Det er et viktig tiltak i forhold til å jobbe forebyggende 
på området. Samtidig oppfatter jeg at det fortsatt er organisert slik at man må ta kontakt med 
brukerkontoret. Dette skal være et lavterskeltilbud for de som trenger hjelp og det er mange som 
reagerer på at man må ta kontakt med brukerkontoret for å få hjelp. Det som da skjer er at 
brukerkontoret avgjør henvendelsen og da er det ikke et lavterskeltilbud lenger. Det er det mange 
som reagerer på, så jeg håper fortsatt at dette blir tatt hensyn til i den videre organiseringa av 
helsetjenestene. Rask psykisk helsehjelp er et kjempebra tilbud. 
 
Ordfører ga følgende svar: 
Rådmannen tar med synspunkter videre slik at dette kan bli enda bedre. 



 
 
 
Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Kommunens skoler har akkurat vært igjennom en omfattende ekstern vurderinger og i den 
forbindelse ble det utarbeidet en rapport for hver enhet. Denne rapporten er offentlig, så hvorfor 
er ikke den lagt ut? Jeg håper rapporten blir lagt ut, da det er viktig at befolkningen får innsyn i 
det arbeidet som gjøres i skolene våre. 
 
Ordfører ga følgende svar: 
Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor dette ikke er lagt ut offentlig og ber rådmannen sørge for at 
det blir gjort snarest mulig. 
 
 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) stilte følgende spørsmål: 
For en tid tilbake deltok jeg som kommunens representant i samarbeidsutvalget for Nærøy 
ungdomsskole, der det var veldig fokus på dette med trafikksikkerhet for barna i forhold til 
uteområdet og byggearbeidet. Det er mye tungtrafikk og bekymringen er stor. Kommunen fikk 
mye skryt for at de har gjort mye, men det er kanskje mer som må ses på, bl.a. belysning, hvor 
foreldrene setter av barna, at ikke foreldre ikke trenger å kjøre helt inn til skolen for å slippe av 
barna osv. Kanskje skulle det ha vært en avstigningsplass som var mer sikker enn slik det er i 
dag? Det er også en del lite plass for parkering. Håper ordfører kan se på dette. 
 
Et annet spørsmål gjelder boligfeltet i Brekka. Hva er status her? Vi vedtok å sette av penger for 
å få en avtale med vedkommende som har hevd på boligfeltet. Jeg ser at det har kommet opp 
skilting i forhold til kjøp av tomter, så jeg lurer på hvor saken står i dag? 
 
Ordfører ga følgende svar: 
Det er ganske heftig byggeaktivitet i Kolvereid. Skolen og Nærøysund Arena skal opp, så det vil 
nok bli litt endring i trafikkbildet i en lang periode fremover. Jeg skal ta det med i nesten møte i 
utvalg for drifts- og utviklingssaker, der vi kan følge det opp politisk. Jeg vil utfordre rådmann 
litt på begge spørsmål – både ift. trafikkbildet og status Brekka. 
 
Rådmann ga følgende svar: 
Når det gjelder trafikksikkerhet, så skal vi i dag ha en orientering i forhold til hvor langt vi har 
kommet med byggeprosjektet på skolen. Drifts- og utviklingssjefen vil da også si litt om hva 
som er gjort ift. trafikksikkerheten. 
Når det gjelder status Brekka, så er det slik at rådmannen presenterer sitt budsjettforslag i dag, og 
de pengene som er satt av til Brekka boligfelt er videreført i dette forslaget. Det er sagt at det 
skal startes opp i løpet av kort tid, så vi regner med at det er slik det er sagt. 
 
Drifts- og utviklingssjefen ga følgende svar: 
Å få realisert Brekkabakkan har vært en lang prosess. Vi har hatt en god dialog med både 
entreprenør og tiltakshaver/grunneier. Det siste jeg har fått beskjed om er at de ser for seg at de 
skal begynne med grunnarbeidet i løpet av februar/mars 2020, men dette er selvfølgelig 
væravhengig. Dersom det blir mye snø og dypfrost, så vil det nok sikkert bli nærmere våren. 
Men det er nå sagt at det blir realisert. 
 
 
 
  



PS 77/19 Halvårsrapport 2019 - interkommunalt barnevern 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for perioden 
01.01.2019-30.06.2019 til etterretning. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for perioden 
01.01.2019-30.06.2019 til etterretning. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling: 
Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber rådmannen jobbe for et mer åpent barnevern. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn L. Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 
perioden 01.01.2019-30.06.2019 til etterretning. 
 
Kommunestyret ber rådmannen jobbe for et mer åpent barnevern. 
 
 
 
PS 78/19 Ytre Namdal barnevernstjeneste - endre organisering fra 01.01.2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre vedtar å avslutte vertskommunesamarbeidet i Ytre Namdal 

barnevernstjeneste med virkning fra 01.01.2020. Begrunnelse: Vikna og Nærøy kommuner 
slår seg sammen til Nærøysund kommune fra samme tidspunkt. 

 
2. Ytre Namdal barnevernstjeneste organiseres i Nærøysund kommune fra samme dato. 
 
3. Leka kommune inviteres inn i nytt vertskommunesamarbeid med Nærøysund kommune i 

Ytre Namdal barneverntjeneste. Målsetning er at Leka kommune og Nærøysund kommune 
inngår forpliktende vertskommunesamarbeid i Ytre Namdal barnevernstjeneste fra 
01.01.2020. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale med Leka kommune innen 01.12.2019  
 



 Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar å avslutte vertskommunesamarbeidet i Ytre Namdal 

barnevernstjeneste med virkning fra 01.01.2020. Begrunnelse: Vikna og Nærøy kommuner 
slår seg sammen til Nærøysund kommune fra samme tidspunkt. 

 
2. Ytre Namdal barnevernstjeneste organiseres i Nærøysund kommune fra samme dato. 
 
3. Leka kommune inviteres inn i nytt vertskommunesamarbeid med Nærøysund kommune i 

Ytre Namdal barneverntjeneste. Målsetning er at Leka kommune og Nærøysund kommune 
inngår forpliktende vertskommunesamarbeid i Ytre Namdal barnevernstjeneste fra 
01.01.2020. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale med Leka kommune innen 01.12.2019  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar å avslutte vertskommunesamarbeidet i Ytre Namdal 

barnevernstjeneste med virkning fra 01.01.2020. Begrunnelse: Vikna og Nærøy 
kommuner slår seg sammen til Nærøysund kommune fra samme tidspunkt. 

 
2. Ytre Namdal barnevernstjeneste organiseres i Nærøysund kommune fra samme dato. 
 
3. Leka kommune inviteres inn i nytt vertskommunesamarbeid med Nærøysund 

kommune i Ytre Namdal barneverntjeneste. Målsetning er at Leka kommune og 
Nærøysund kommune inngår forpliktende vertskommunesamarbeid i Ytre Namdal 
barnevernstjeneste fra 01.01.2020. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale med Leka kommune innen 

01.12.2019  
 
 
 
PS 79/19 Økonomirapport 31.8.2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.8.2019 til etterretning. 
2. Driftsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B. 

 
 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2019  



Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.8.2019 til etterretning. 
2. Driftsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.8.2019 til etterretning. 
2. Driftsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B. 
 
 
 
PS 80/19 Ny kommunelov og inndelingslovens § 27 andre ledd - ikrafttredelse og tolkning 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre tar innholdet i KMD sin veileder vedrørende ny kommunelov og tolking 
av inndelingslovens § 27 andre ledd til orientering. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre tar innholdet i KMD sin veileder vedrørende ny kommunelov og tolking 
av inndelingslovens § 27 andre ledd til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre tar innholdet i KMD sin veileder vedrørende ny kommunelov og 
tolking av inndelingslovens § 27 andre ledd til orientering. 
 
 
 
PS 81/19 Ottersøy Barnehage SA - presisering i vedtak om kommunal garanti 
 



Rådmannens forslag til vedtak:  
Søknad fra Ottersøy Barnehage SA om kommunal garanti imøtekommes delvis. 
Kommunal garanti begrenses til krav om tilleggsgaranti fra Husbanken på 4 millioner kroner. 
Det vedtas innvilget simpel kausjon, med en varighet på maks 40 år, begrenset til lånets løpetid. 
 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad fra Ottersøy Barnehage SA om kommunal garanti imøtekommes delvis. 
Kommunal garanti begrenses til krav om tilleggsgaranti fra Husbanken på 4 millioner 
kroner. 
Det vedtas innvilget simpel kausjon, med en varighet på maks 40 år, begrenset til lånets 
løpetid. 
 
 
 
PS 82/19 Rapport selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Midtre Namdal 
Avfallsselskap – MNA 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Nærøy kommunestyre ber det nyvalgte kommunestyret i nye Nærøysund kommune fra 

01.01.2020 følge opp rapportens anbefalinger. 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2019  
Behandling: 
Rune Arstein (H) sitter i styret i MNA og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd, 
bokstav e) pkt. 2 erklært inhabil. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Nærøy kommunestyre ber det nyvalgte kommunestyret i nye Nærøysund kommune fra 

01.01.2020 følge opp rapportens anbefalinger. 
 
 
 


