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Orienteringer: 
 Ungdata og program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 v/folkehelsekoordinator 

Anne-Lene Fadnes Gregersen 
 Nasjonale prøver 2017, lærertetthet i skolen og pedagognorm i barnehagen v/oppvekst- og 

kultursjef Kirsti S. Fjær 
 Prosessen ang. Kolvereid skole v/rådmann Helge Thorsen og drift og utviklingssjef Håvard 
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 Per-Ole Holm (H) ble innvilget permisjon fra kl. 14.00 og var kun med på Åpen spørretime 

og behandling av sak PS 8/18. 
 
Ordførers gjøremål 20.12.17-08.03.18 
 Siste Kystgruppemøte på Leka 
 Ekstraordinært representantskapsmøte i Namdal Rehabilitering 
 Møter i arbeidsgruppen om kommunereformen 
 Møte med Vikna kommune og Helse Nord-Trøndelag om plassering av mobilt røntgen 



 Deltok på fylkesmannens nyttårskonferanse 
 Deltok på en workshop om strategi for innovasjon og bioøkonomi for Trøndelag på Hell 
 Deltok på Trøndelagsmøtet 
 Møte med grendelagene om finansiering av gatelys 
 Deltok med innlegg på åpent møte i regi av Namdalskysten næringsforening 
 Møte med Coop Kolvereid 
 Møte med Kolvereid handelsstandsforening 
 Møter i navnekomiteen for navn på den nye kommunen 
 Deltok på Grüne Woche sammen med mange andre ordførere fra Namdalen og Trøndelag 
 Møter i AU for eierskapet i NTE, der AU også er valgkomite 
 Deltok på frokostmøte i regi av NHO på Rørvik 
 Møter Regionråd Namdal og møte i partnerskapet mellom kommunene i Namdal og Nord 

Universitet 
 Deltatt på møte i Hovedutvalg for Transport i Trøndelag fylke 
 Deltatt på KS vinterkonferanse 
 Deltatt på grendemøte om kulturminneplan på Måneset 
 Besøk av leder for Hovedutvalg for veg i Trøndelag fylke med møte og befaring 
 Delt ut kulturprisen til Søren Skagemo 
 Foretatt 2 vielser 
 Deltatt på eiermøtet i KLP i Trondheim. 
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Åpen spørretime 
 
ÅPS 1/18 Åpen spørretime 
 

Lars Fredrik Mørch (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Spørsmålet dreier seg om felles kystsoneplan for kommunene i Namdal. 
 
Arbeidet med en samlet plan for sjøarealene i Namdalskommunene er i gang. Namdal Regionråd 
er prosjekteier og Prosjektleder er Jan Christian Thorvik fra Namsos. Oppnevnt styringsgruppe 
for prosjektet er ordførerne i de respektive kommunene. 
 
Nærøy kommune har allerede gjort et grundig arbeid for å rullere dagens kystsoneplan, sist ved 
kommunestyrets behandling 16.12.16. Der ble det vedtatt å sende planen ut på 2. gangs offentlig 
ettersyn. Havbruk og fiskeri som de største brukerne av kystsonen har vært involvert i 
planleggingen hele veien på en god måte. Det er svært viktig ved slike planer at den får 
legitimitet og at folk flest føler tilhørighet til det ferdige produktet. 
 
Våre spørsmål til ordføreren blir derfor: 
Mener ordføreren at det er legitimt for planarbeidet, at styringsgruppa kan bestå av ordførerne i 
de respektive kommunene og ingen fra de næringene som er direkte brukere av kystsonen? 
 
Vil ordføreren medvirke til at det arbeidet som allerede er nedlagt med kystsoneplan i Nærøy blir 
lagt til grunn for det videre arbeidet med samla plan for Namdalen? 
 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Det er vanlig at det er politikere som er styringsgruppe i slike prosjekt. Slik er det i Nærøy også. 
Der er formannskapet styringsgruppe for kommunedelplan for Kolvereid og i rullering av 
kommunenes arealplan. Spørsmål må derimot være hvordan prosjektet ivaretar deltakelse og 
innspill fra interessegrupper. I forprosjektet var det en referansegruppe som var oppnevnt. I 
prosjektplanen er det presisert at det er viktig å ha kontakt med aktuelle interesser, men det er 
ikke beskrevet hvordan dette skal skje. Jeg legger til grunn at det da vil skje ved å legge til rette 
for møtearenaer og kontakt med enkeltaktører. Men siden det nå er spørsmål om dette vil jeg ta 
det opp i styringsgruppen. 
 
Vår plan, når den blir vedtatt, blir det vi har med oss som innspill i dette arbeidet, men arbeidet 
med felles plan for hele Namdalskysten må ha det som mål at det gir den mest optimale 
utnyttelse og forvaltningen av området og dermed merverdi for alle. Da må alle være villige til å 
se på hva som er de mest fornuftige prioriteringene. Derfor kan det være at vi finner det naturlig 
å endre deler av våre prioriteringer. Når og hvordan dette i så fall skal skje er uklart i dag, da 
kommunene er i ulike faser for å rullere sine egne planer. Men det vil uansett være slik at det er 
kommunestyret i den enkelte kommunene som bestemmer prioriteringene innenfor egen 
kommune. 
 
 
 
Hallvard Laugen (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Hva er status for arbeidet med å etablere rekreasjonsløyper for scooterkjøring i Nærøy? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 



Det ble gjennomført en prosess med reindriftsnæringen, fylkesmannen og scooterinteressene som 
ikke førte fram. Administrasjon foreslo at saken skulle avsluttes, men formannskapet ba om at 
det måtte arbeides videre med saken. Det har siste året vært mest fokus på andre planarbeider, 
men det diskuteres nå i administrasjonen hvordan en skal ta opp saken igjen og en ber om at 
politikere kommer på banen og bidrar gjennom politisk arbeid å få dialog med sektorinteressene 
for å se om det kan være mulig å bli enige om noen traséer. Jeg vil derfor nå ta initiativ til et 
møte for å få saken i gang igjen. 
 
 
 
Gunnar Eirik Volden (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Hva gjør kommunen med tilbudet med trygghetsalarm når flere områder i Nærøy mister 
fasttelefonen? 
 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Nærøy kommune er oppmerksom på at mange kan komme til å miste tilbudet etter hvert som 
fasttelefontilbudet fases ut. Vi har satsing på velferdsteknologi gjennom fellesprosjekt i 
Namdalen som kalles for VINA. Vi vil se om det er aktuelt å avklare valg av framtidig teknologi 
både for trygghetsalarmer og andre tilbud gjennom dette prosjektet. Jeg er klar over at dette vil ta 
noe tid og jeg oppfordrer derfor utvalget for helse- og sosialsaker å følge opp denne situasjonen 
fortløpende. 
 
 
 
Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Hvilke planer foreligger for Kolvereid prestegårdsbolig? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Opplysningsvesenets fond, som eier og forvalter boligen, sier at de vil beholde boligen som et 
ledd i å rekruttere framtidige presten til området, men de vil gjerne leie den ut om det melder seg 
noen som de mener egner seg som leietakere i boliger med kulturhistorisk verdi. Det er ikke 
opplyst om de aktivt markedsfører utleie. 
 
 
 
Charlotte Nilsen (Nærøy ungdomsråd) stilte følgende spørsmål: 
7. nov. 2017 vedtok ungdomsrådet at: «Det ønskes at Nærøy kommune øker opp satsinga på 
sommerjobb for ungdom under 16 år. Både at Nærøy kommune tar inn flere ungdommer i 
sommerjobb selv og at kommunen bidrar ytterligere i støtte til privat næringsliv for å stimulere 
de bedrifter til å ansettes flere ungdommer. Dess flere jobber til ungdommene dess flere 
referansepersoner/bedrifter vil ungdommene få og ha når de skal søke på jobber i kommunen 
etter 18 år og etter ferdig utdannelse». 
 
De siste årene har det vært en nedgang i midler. Hvorfor er midlene til sommerjobb for ungdom 
redusert? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Det har vært vanskelige budsjettprioriteringer de siste årene og det har blitt utsatt for reduksjon i 
beløpet sammen med mange andre nedskjæringer. Kommunestyret har imidlertid alltid vært 
opptatt av at vi skal ha et tilbud for sommerjobb for ungdom. Når næringslivet kom på banen og 
lagde et godt opplegg for oppfølging av ungdom på jobb i bedriften har vi først og fremst støttet 



det, da vi tror det vil være den beste måten få noe ut av sommerjobben, både som jobbtrening og 
innsikt i framtidige yrker. Når kommunen har tatt imot ungdommer i sommerjobb på denne 
måten har vi ikke alltid vært like bevisst på at arbeidstakeren skal få like mye jobbtrening og 
innblikk som utgangspunkt for framtidig yrkesvalg.  Men det er flott at dere utfordrer oss på 
saken og vi tar med innspillet til senere år. 
 
 
 
Kolbjørn Horn (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Jeg har to spørsmål på vegne av eldrerådet og funksjonshemmedes råd. 
Det første gjelder fortrinnsrett for drosjer i ferjekø. LHL har tatt opp spørsmålet med 
fylkeskommunen om mulighet for fortrinn i ferjekø for taxi som kjører pasienttransport. Det er 
gjort en henvendelse og det ble mottatt svar som en oppfatter som negativt. Hva kan kommunen 
gjøre? 
Det andre er et budsjettspørsmål. Rådene har begynt å samarbeide med Vikna, noe vi syns er 
veldig positivt, men det fører til en del økte utgifter ifb. med møtene. Vil rådene få tilført mer 
penger til slike felles oppgaver? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Spørsmål om fortrinn for pasienttransport i ferjekø vil jeg som medlem av hovedutvalget for 
transport i fylkeskommunen ta opp der. 
Når det gjelder spørsmålet ang. budsjett, så er det flott at rådene har begynt å samarbeide. I et 
felles kommunestyremøte med Vikna 14. mars så skal det vedtas en fellesnemnd. Fellesnemnda 
vil disponere penger vi har fått ifb. med kommunesammenslåingen. Det anbefales at dere sender 
en søknad til fellesnemnda og tar opp saken der. 
 
  



PS 2/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 1/18 Namsos kommune - underskrevet tilleggsavtale med Nordenfjeldske kontroll - tilsyn salg 
av tobakksvarer 
 
RS 2/18 Transporttjenesten for funksjonshemmede, Høringsuttalelse - forslag til nye retningslinjer 
for TT ordning 
 
RS 3/18 SinkabergHansen As - Nils Williksen As - Moen Marin As - svar på invitasjon til 
samarbeid om sommerjobb for ungdom 2018 
 
RS 4/18 Fylkesmannen i Trøndelag - stadfestelse av kommunestyrets vedtak for reguleringsplanen 
Rønningsmyra boligfelt - klage ikke ført fram 
 
RS 5/18 NTE - protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 04.01.18 
 
RS 6/18 Tilbakemelding fra Nærøy kommune på utarbeidet utkast til ny distriktsindeks 
 
RS 7/18 Nærøy kommunes svar på KS`debatthefte 2018 
 
RS 8/18 KS Midt-Norge - protokoll fra felles fylkesmøte for KS Nord- og Sør-Trøndelag 15.02.18 
  



PS 3/18 Program for folkehelse 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken tas til orientering.  
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
PS 4/18 Selskapsavtale Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 

tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 
og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag Krisesenter IKS og eierkommunene om drift og 
innhold i krisesentertilbud til personer utsatt for vold og trusler om vold i nære relasjoner ble 
sendt ut på e-post til medlemmer i forkant av møtet. Legges inn som vedlegg i sak før videre 
behandling. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 

tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 
og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader. 
Vedtaket tas til orientering. 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et 

innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i 

tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 
og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i 
tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange 
medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet 
totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne 
signeres av rådmann  

 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader 
 



Saken tas til orientering. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med 

et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.  
2. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 

20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 
689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.  

3. Nærøy kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 
20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor 
mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av 
representantskapet totalt.  

4. Nærøy kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. 
Denne signeres av rådmann  

 
 
 
PS 5/18 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av fribeløp og egenandeler 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i  
forskriftene:  
 For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 160,- pr. døgn.  
 For dag -og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 80,- pr dag/natt.  
 Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8200,-.  
 Maksimal egenandel pr.mnd for hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G 
 endres til kroner 205,-.   
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Thomas Granli (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon om saken. 
 
Avstemming: 
Thomas Granli sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon om saken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannens forslag til innstilling med følgende tilføyelse etter siste setning: 
forutsatt at vedtaket kan ha tilbakevirkende kraft. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hallvard Laugen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr. 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i  
forskriftene:  
 For korttidsopphold endres egenandelen til kroner 160,- pr. døgn.  
 For dag -og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 80,- 
 pr dag/natt.  
 Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8200,-.  
 Maksimal egenandel pr. mnd. for hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G 
 endres til kroner 205,-.   
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018, forutsatt at vedtaket kan ha tilbakevirkende 
kraft. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og 
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr. 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
 For korttidsopphold endres egenandelen til kroner 160,- pr. døgn.  
 For dag -og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 80,- 
 pr dag/natt.  
 Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8200,-.  
 Maksimal egenandel pr. mnd. for hjemmetjenester i husholdning med inntekt 
 under 2G endres til kroner 205,-.   
 



Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018, forutsatt at vedtaket kan ha 
tilbakevirkende kraft. 
 
 
 
PS 6/18 KS Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse på Handlingsplan for samhandling mellom 
kommunene og HNT 2018-2021 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan 
for samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-
Trøndelag HF 2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet 
med handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak 
for samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen 
behandles ytterligere og vedtas.  

 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan for 

samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 
2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet med 
handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak for 
samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen behandles 
ytterligere og vedtas.  

 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Høringsuttalelse på handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT 2018-2021.  
Brukermedvirkning blir ofte tatt opp, men blir lett glemt. Viktig å sette mer fokus på 
brukermedvirkning. Fastlegeordningen fungerer dårlig, en lite stabil tjeneste.  
 
Rådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling, og vektlegger punkt 2 og 3 i vedtaket. 
Rådet anbefaler at følgende føyes til: 
Punkt 4. Fastlegeordningen  som fungerer dårlig  
Punkt 5.  Brukermedvirkning som ofte blir tatt opp men blir lett glemt. Viktig å sette mer fokus 
på brukermedvirkning. 
  
 
Uttalelse fra eldrerådet: 



Eldrerådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling, og vektlegger punkt 2 og 3 i 
vedtaket. Rådet anbefaler at følgende føyes til: 
Punkt 4. Fastlegeordningen  som fungerer dårlig  
Punkt 5.  Brukermedvirkning som ofte blir tatt opp men blir lett glemt. Viktig å sette mer fokus 
på brukermedvirkning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet vedtar uttalelse fra utvalget for helse- og sosialsaker. I tillegg vedtas uttalelse fra 
eldrerådet som tilleggspunkt. 
 
Avstemming: 
Rune Arstein sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan for 

samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 
2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet med 
handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak for 
samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen behandles 
ytterligere og vedtas.  

4. Fastlegeordningen – fungerer dårlig 
5. Viktig å sette mer fokus på brukermedvirkning 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og Kolbjørn Horn nevnte at eldrerådet i møtet dagen før hadde 
fokusert på brukermedvirkning. 
Arne Sigurd Antonsen informerte om at Anne Lise Tangen og han selv nettopp er valgt inn i 
brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. 
 
Rådet er enige om at det må bli mer fokus på brukermedvirkning. 
 
Funksjonshemmedes råd slutter seg til formannnskapets innstilling med eldrerådets 
tilleggspunkt. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Funksjonshemmedes råd slutter seg til formannskapets innstilling med eldrerådets tilleggspunkt. 
 
Rådet anbefaler at det blir mer fokus på brukermedvirkning. 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tilleggspunkt 6: 
Planen legger til grunn mange ambisjoner om prosesser/dialoger og møtearenaer for bedre 
samhandling mellom kommunene. Forutsetningen for at en skal oppnå mål gjennom slik satsing 
er at en må ta utgangspunkt i at det skal være to likeverdige parter som samhandler. Det synes 
Nærøy kommunestyre kommer dårlig fram i planen. Videre bør det vært lagt mer vekt på å 
fokusere på utvikling av systemer og arbeidsmåter som bidrar til effektivisering av behandling 
og pasientforløp. 
 
Psykiatri er et område som må få et betydelig løft både i forhold til kapasitet og til samhandling 
med kommunene. Særlig opplever vi at det gjelder barne- og ungdomspsykiatrien. For Ytre 
Namdal oppleves tilbudet som nærmest fraværende. 
 
Tilbudet i voksenpsykiatrien ble sterkt svekket etter at sengeposten på DPS Kolvereid ble 
nedlagt. Nærøy kommunestyre krever at det blir sett på muligheten for å gjenåpne sengeposten 
på DPS Kolvereid, samt økt tilstedeværelse fra BUPP. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre tar «Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan 

for samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-
Trøndelag HF 2018 – 2021» til orientering. 

2. Nærøy kommunestyre ber om at kommunens innspill tas med inn i det videre arbeidet 
med handlingsplanen i samarbeid med kommunene i Nordre del av Trøndelag. 

3. Nærøy kommunestyre ber videre om at Helse Nord – Trøndelag tar initiativ til et 
arbeidsseminar, hvor kommunene og HNT sammen utarbeider mål og konkrete tiltak 
for samhandling i perioden, og innarbeider dette i handlingsplanen før planen 
behandles ytterligere og vedtas.  

4. Fastlegeordningen – fungerer dårlig 
5. Viktig å sette mer fokus på brukermedvirkning 
6. Planen legger til grunn mange ambisjoner om prosesser/dialoger og møtearenaer for 

bedre samhandling mellom kommunene. Forutsetningen for at en skal oppnå mål 
gjennom slik satsing er at en må ta utgangspunkt i at det skal være to likeverdige 
parter som samhandler. Det synes Nærøy kommunestyre kommer dårlig fram i planen. 
Videre bør det vært lagt mer vekt på å fokusere på utvikling av systemer og 
arbeidsmåter som bidrar til effektivisering av behandling og pasientforløp. 

 
Psykiatri er et område som må få et betydelig løft både i forhold til kapasitet og til 
samhandling med kommunene. Særlig opplever vi at det gjelder barne- og 
ungdomspsykiatrien. For Ytre Namdal oppleves tilbudet som nærmest fraværende. 

 
Tilbudet i voksenpsykiatrien ble sterkt svekket etter at sengeposten på DPS Kolvereid 
ble nedlagt. Nærøy kommunestyre krever at det blir sett på muligheten for å gjenåpne 
sengeposten på DPS Kolvereid, samt økt tilstedeværelse fra BUPP. 

 
 



 
PS 7/18 Prosjekt " Velferdsteknologi i Namdalen " – VINA 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i VINA», 
datert 09.01.2018. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 13.02.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i VINA», 
datert 09.01.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader 
 
Vedtaket tas til orientering. 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i VINA», 
datert 09.01.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 27.02.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet. Ingen merknader. 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 



Saken tas til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det anbefales at Nærøy kommune tiltrer «Samarbeidsavtale for deltakende parter i 
VINA», datert 09.01.2018. 
 
 
 
PS 8/18 Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del, Indre Follafjord 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med bakgrunn i konsekvensvurdering og ROS datert 25.01.18 opprettholdes arealformålet fra 
grensen til kommunedelplan for Kolvereid og inn til Hopanova som FFFN.  
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 06.02.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Utvalg for drifts- og utviklingssaker vedtar at formålet endres fra FFFN til FFFNA. Bakgrunnen 
er at utvalget mener at denne endringen har liten konsekvens. 
 
Prøveavstemning: 
Det ble foretatt prøveavstemning på forslaget fra Arstein. Arstein sitt forslag fikk 2 stemmer for 
og 5 stemmer mot. 
 
Tove Torstad (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon rundt arealbruken. 
 
Avstemming: 
Tove Torstad sitt utsettelsesforslag ble vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Saken utsettes. Utvalget ønsker mer informasjon rundt arealbruken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Formannskapet etterlyste en del innspill, og ber om at disse legges ved saken før behandling i 
kommunestyret. 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 



Det vedtas at formålet endres fra FFFN til FFFNA. Bakgrunnen er at man mener at denne 
endringen har liten konsekvens. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Rune Arstein sitt forslag, så ble 
rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 2 stemmer for Arstein sitt forslag. 
 
Formannskapets innstilling: 
Med bakgrunn i konsekvensvurdering og ROS datert 25.01.18 opprettholdes arealformålet fra 
grensen til kommunedelplan for Kolvereid og inn til Hopanova som FFFN.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Nærøy kommunestyre mener at samfunns- og næringsinteressene er klart større enn negativ 
påvirkning for miljø- og friluftsinteressene og vedtar at et avgrenset område i ytre del av 
Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-område jfr. kart. 
 
Vedtaket betinger at følgende forutsetninger tas inn som bestemmelser for området om det skal 
brukes til lakseoppdrett: 

 Lokaliteten betjenes av landstrøm 
 Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning 
 Oppankring av anlegget og plassering av fôrflåte avklares med lokale interesser 
 Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og 

miljøpåvirkninger. 
 
Planen sendes ut til offentlig ettersyn og høring etter PBL § 11-14. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og formannskapets innstilling, så ble Aspli sitt 
forslag vedtatt med 15 stemmer, mot 12 stemmer for formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre mener at samfunns- og næringsinteressene er klart større enn 
negativ påvirkning for miljø- og friluftsinteressene og vedtar at et avgrenset område i ytre 
del av Kolvereidvågen avsettes til FFFNA-område jfr. kart. 
 
Vedtaket betinger at følgende forutsetninger tas inn som bestemmelser for området om det 
skal brukes til lakseoppdrett: 

 Lokaliteten betjenes av landstrøm 
 Hele Kolvereidvågen undersøkes fortløpende for negativ miljøpåvirkning 
 Oppankring av anlegget og plassering av fôrflåte avklares med lokale interesser 
 Kommunen og lokalsamfunnet informeres regelmessig om driftsform og 

miljøpåvirkninger. 
 
Planen sendes ut til offentlig ettersyn og høring etter PBL § 11-14. 
 
 
 



PS 9/18 KomSek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret for 2016 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 
 
 
PS 10/18 Åge Fosseng - søknad om fritak fra kommunale verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i § 15.1 innvilges Åge Fosseng 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. 
 
Iht. til kommuneloven § 16, pkt. 3, foretas det suppleringsvalg til takstnemnda for eiendomsskatt 
og viltutvalg: 
 
Som ny representant til takstnemnda for eiendomsskatt velges ………………………… 
 
Som ny representant til viltutvalget velges ………………………… 
 
 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret velger nye representanter. 
 
Steinar Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret velger nye representanter. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Åge Fosseng ba om vurdering av sin habilitet. Åge Fosseng ble erklært habil. 



 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Som representant til takstnemnda for eiendomsskatt velges Roy Angelo. 3. vara: Pål Inge Løeng. 
Som representant til viltutvalget velges Jan Erik Sørhaug. 3. vara: Siw Berg. 
 
Avstemming: 
Mildrid Finnehaug sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 15.1 innvilges Åge Fosseng 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. 
 
Iht. til kommuneloven § 16, pkt. 3, foretas det suppleringsvalg til takstnemnda for 
eiendomsskatt og viltutvalg: 
 
Som ny representant til takstnemnda for eiendomsskatt velges Roy Angelo. 
3. vara: Pål Inge Løeng. 
 
Som ny representant til viltutvalget velges Jan Erik Sørhaug. 
3. vara: Siw Berg. 
 
 
PS 11/18 Godkjenning av Barnehage1 Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og lysmålinger samt 
radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av målinger skal sendes Nærøy 
kommune når de foreligger.  
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og lysmålinger samt 
radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av målinger skal sendes Nærøy 
kommune når de foreligger.  
 
 
 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 01.03.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse i utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og lysmålinger samt 
radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av målinger skal sendes Nærøy 
kommune når de foreligger.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådmannen godkjenner Barnehage 1 avd. Strand etter forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehage og skole. Forutsetning for godkjenning er at det foretas lyd- og lysmålinger 
samt radonmålinger i nybygget inne utgangen av 2018. Resultater av målinger skal sendes 
Nærøy kommune når de foreligger.  
 
 
 
PS 12/18 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom prosjekt 

SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle enheter.  
 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2018  
Behandling: 
 
Med hjemmel i offentlighetslovens § 13, jfr. forvaltningslovens § 13 nr. 1 ble møtet lukket under 
behandling av saken. 
 
Leseplan ble sendt ut før møtet. 
Rapporter fra skolene ble lagt fram i møtet. 
Rådmann Helge Thorsen orienterte kort om saken. 



 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom prosjekt 

SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle enheter.  
 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 01.03.2018  
Behandling: 
Leseplan ble sendt ut før møtet. 
Rapporter fra skolene ble lagt fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 

 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom prosjekt 

SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  
 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 

(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle enheter.  
 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.03.2018  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 Oppfølgingen av nasjonale prøver 2017 tas til orientering. 
 Skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter videreføres blant annet gjennom 

prosjekt SPRÅK. 
 Kommunal leseplan for grunnskolen implementeres.  



 Videreutdanning i norsk, matematikk og engelsk gjennom Grunnskolelærerutdanning 
(GLD) i Ytre Namdal prioriteres, for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse på alle 
enheter.  

 Den enkelte skole følger opp tiltak som er nedfelt i skolens rapport. 
 Resultatene drøftes med den enkelte elev, foresatt og med den enkelte lærer slik det 

synliggjøres i «årshjul for ledelse».  
 
 
 
PS 13/18 Rennebu kommune - refusjonskrav for gjesteelever i 2015/2016 - ang. 
fylkesmannens avgjørelse 


