
 

Nærøy kommune 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Folla, Kulturhuset i Nærøy 
Dato: 21.06.2018 
Tidspunkt: 09:00-16:30 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Steinar Aspli Ordfører SP 
Rune Arstein Varaordfører H 
Stian Aleksander Aakre Medlem SP 
Hallvard Arne Laugen Medlem SP 
Kolbjørn Horn Medlem SP 
Adrian Barstad Aspli Medlem SP 
Andreas Marø Medlem SP 
Gunnar Eirik Volden Medlem SP 
Wenche Elisabeth Finseth Medlem SP 
Knut Henning Rosenvinge Medlem SP 
Anne Laugen Medlem SP 
Olav Wahl Medlem H 
Thomas Granli Medlem H 
Johannes Sandstad Medlem KRF 
Lars Fredrik Mørch Medlem AP 
Ingunn Lauritzen Lysø Medlem AP 
Mildrid Finnehaug Medlem AP 
Tove Anita Torstad Medlem AP 
Svein Storø Medlem AP 
Torunn Neerland Medlem AP 
Kari Leirvik Hestad Medlem AP 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Thor Audun Sætran Medlem UAVHENGIG 
Hans Martin Storø Medlem V 
Åge Husby Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Frode Setran MEDL SV 
Roy Angelo MEDL AP 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Siw Berg Roy Angelo AP 
Mariann Oddvik Frode Setran SV 
Eldar Ivar Øie  SV 
Helen Kristin Lauten  UAVHENGIG 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helge Thorsen rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Kenneth Haug innkjøpsansvarlig 
Tor Christiansen IT-sjef 
Sølvi M. Iversen pedagogisk konsulent 
Kirsti Mauseth Sætran fagkonsulent regnskap 
Anne-Lene Fadnes Gregersen folkehelsekoordinator 
Alexander Båfjord ingeniør 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling. 
Sakliste ble godkjent med følgende tilleggssaker: ÅPS 3/18, PS 62/18, PS 63/18 og PS 64/18. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 49/18-PS 51/18, PS 44/18, PS 46/18, PS 45/18, 
PS 42/18, PS 35/18-PS 41/18, PS 43/18, PS 47/18-PS 48/18, PS 52/18-PS 64/18, PS 34/18. 
 
Orienteringer: 
 Orientering ifb. med sak PS 44/18, PS 45/18 og PS 46/18 v/oppvekst- og kultursjef Kirsti S. 

Fjær 
 Årsregnskap/-melding 2017 og 1. tertial 2018 v/rådmann Helge Thorsen og økonomisjef 

Fred E. Moen 
 
Permisjoner: 
Mariann Oddvik tiltrådte møtet kl. 10.10 og var ikke med på åpne spørretime og behandling av 
sak PS 49/18. Eldar Øie var vara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 



 
  



 

Saksliste 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 3/18 Åpen spørretime 

 
 

PS 34/18 Referatsaker  
RS 23/18 Mathias Kolstad Hanssen - behandling av søknad om 

videreføring av skoleplass 
X 

RS 24/18 Rema 1000 - søknad om salgsbevilling for alkohol  
RS 25/18 TV-aksjonen 2018: Oppnevning av komite  
RS 26/18 Årets medmenneske 2018  
RS 27/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til 

en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang 
til utveksling av personopplysninger for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet 

 

RS 28/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til 
endringer i varemerkeloven og tolloven mv. 

 

RS 29/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til 
ordfører vedr. tjenesteinnholdet i kommunene innenfor 
driftsenhet Innherred og Namdal 

 

RS 30/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til 
ordfører vedr. tjenesteinnholdet i kommunene innenfor 
driftsenhet Innherred og Namdal 

 

RS 31/18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 
kunngjøring av midlertidig tilskuddsordning til 
romanifolket/taterne 

 

RS 32/18 Kommunal- og moderniseringsdepartement - 
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - 
forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og 
fylkeskommuner omfattet av grenseendringer 

 

RS 33/18 KS - sone- og nabokriteriet - bosettingskriteriene i 
inntektssystemet og effekten ved 
kommunesammenslåinger 

 

RS 34/18 Fylkesmannen i Trøndelag - fremtidig 
kommunesammenslåing og vesentlige utslag i sone- og 
nabokriteriet i kommunens inntektssystem 

 

RS 35/18 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak - Lund krets til nye 
Namsos kommune fra 1.1.2020 

 

RS 36/18 Ytre Namdal Vekst - protokoll fra generalforsamling 
08.05.18 

 



 
Saker til behandling 

PS 35/18 Årsregnskap 2017  
PS 36/18 Årsmelding 2017  
PS 37/18 Økonomirapport pr 30.04.2018  
PS 38/18 Senter mot incest og seksuelle overgrep - 

Virksomhetsplan - Avtale 
 

PS 39/18 Kontroll med omsetningen av alkohol MARS 2018  
PS 40/18 Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol 2018  
PS 41/18 Pasientombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2017  
PS 42/18 Påbygg Nærøy Bo- og Behandlingssenter NBBS - 

tilleggsbevilgning 
 

PS 43/18 Tjenestetilbud til personer med demens  
PS 44/18 Uttalelse fra Nærøy kommune angående Val vg.skole 

AS' søknad om etablering av grunnskole etter 
friskoleloven 

 

PS 45/18 Siril Nygård Juul - behandling av søknad om endring 
av skolested 

X 

PS 46/18 Amanda Aardal - behandling av søknad om endret 
skolested 

X 

PS 47/18 Bioøkonomi for Namdalen  
PS 48/18 Kystsoneplan for Namdalen - forslag til planprogram  
PS 49/18 2.gangs behandling endring av arealformål i 

kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord 
 

PS 50/18 Behandling av innbyggerforslag - Reguleringsplan 
Hagan steinbrudd 

 

PS 51/18 Endelig behandling - Reguleringsplan for 
"Masseuttak / Steinbrudd Hagan" - 62/2 

 

PS 52/18 Høring - Utkast til del strategi veg og innspill til 
handlingsprogram 

 

PS 53/18 Høring - NOU 2018: Sjøveien videre  
PS 54/18 DPS Kolvereid - kjøp av Bjørkåsvegen 17  
PS 55/18 Næring i YN IKS - utvidelse av styret med 

representant fra næringslivet 
 

PS 56/18 Nærøy fjellstyre - søknad om kommunal garanti for 
lån 

 

PS 57/18 Driftsenhet Innherred og Namdal: ny 
samarbeidsavtale 

 

PS 58/18 Regionalt næringsfond - revisjon av retningslinjer og 
vedtekter for forvaltning av regionale midler 

 

PS 59/18 Kommunalt næringsfond - utvidet ramme  



PS 60/18 Ingrid Bergh - søknad om studiestøtte  
PS 61/18 Møteplan 2. halvår 2018 - formannskap og 

kommunestyre 
 

PS 62/18 Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i 
Ytre Namdal 

 

PS 63/18 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 
Nærøy kommune 

 

PS 64/18 Venezia Restaurant As - Søknad om skjenkebevilling  
 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 3/18 Åpen spørretime 
 

Hallvard Laugen (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Det gjelder gang- og sykkelveg på Foldereid. Det er laget en midlertidig veg ifb. med utskifting 
av stikkrenne. Når det er brukt over 200.000,- på å lage en midlertidig veg, så må den kunne 
brukes til noe i ettertid i stedet for å bruke penger på å grave den bort etterpå. Vet ordfører om 
det skjer noe med saken? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Vi har ønsket å komme i dialog med Statens vegvesen, men har ikke fått tilbakemelding. Det ble 
purret på saken i går, og sendt lenger opp i systemet. Vi ønsker å diskutere dette med vegvesenet 
og prøver å få tak i de personene som er mest relevant i saken. 
 
 
Dag-Erik Thomassen (uavhengig) stilte følgende spørsmål: 
25. mai skulle EU-forordningen ang. personvernopplysninger tre kraft. Den er nå utsatt til  
1. juli. GDPR er en omfattende sak for bedrifter og det offentlige. Hvor langt er Nærøy 
kommune kommet med å innfri kravene som er stilt? Har kommunen egen ansvarlig for dette og 
er det laget dokumentasjon? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Kommunen har ikke dette på plass, men jobber med saken. Man koordinerer dette med andre 
kommuner. 
 
Dag-Erik Thomassen ga følgende kommentar: 
Dette haster. Saken er at det gis bøter, og disse bøtene kan bli ganske store da de går på 
prosentvis omsetning i kommunen. 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Rådmannen tar med seg dette. 
 
 
 
Kolbjørn Horn (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Det gjelder raset på Fv 771 i Årsetfjorden. Hva er status her? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Det er behov for fortløpende informasjon, men kommunen har ikke blitt oppdatert siste uke. Vi 
skal få sjekket dette med vegvesenet i løpet av dagen og gi kommunestyret tilbakemelding. 
 
Senere i møtet ga ordfører Steinar Aspli følgende orientering om saken: 
Det jobbes fortsatt med rensking, og man venter på rapport fra geologer. Denne ventes å komme 
til uken. Dersom det viser seg vanskelig å få etablert veg, så vil man så snart man er ferdig med 
renskingen sprenge og anlegge en midlertidig veg i fjellsiden. 
  



PS 34/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 23/18 Mathias Kolstad Hanssen - behandling av søknad om videreføring av skoleplass 
 
RS 24/18 Rema 1000 - søknad om salgsbevilling for alkohol 
 
RS 25/18 TV-aksjonen 2018: Oppnevning av komite 
 
RS 26/18 Årets medmenneske 2018 
 
RS 27/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til en ny bestemmelse i 
personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet 
 
RS 28/18 Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til endringer i 
varemerkeloven og tolloven mv. 
 
RS 29/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til ordfører vedr. tjenesteinnholdet 
i kommunene innenfor driftsenhet Innherred og Namdal 
 
RS 30/18 Trøndelag politidistrikt - oversendelse av brev til ordfører vedr. tjenesteinnholdet 
i kommunene innenfor driftsenhet Innherred og Namdal 
 
RS 31/18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - kunngjøring av midlertidig 
tilskuddsordning til romanifolket/taterne 
 
RS 32/18 Kommunal- og moderniseringsdepartement - kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2019 - forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer 
 
RS 33/18 KS - sone- og nabokriteriet - bosettingskriteriene i inntektssystemet og effekten 
ved kommunesammenslåinger 
 
RS 34/18 Fylkesmannen i Trøndelag - fremtidig kommunesammenslåing og vesentlige 
utslag i sone- og nabokriteriet i kommunens inntektssystem 
 
RS 35/18 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak - Lund krets til nye Namsos kommune fra 
1.1.2020 
 
RS 36/18 Ytre Namdal Vekst - protokoll fra generalforsamling 08.05.18 
  



PS 35/18 Årsregnskap 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 

 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til 
kr 22.870.932,29. 

 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 
endres fra kr 0,- til – kr 13.498.506,29. 

 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Administrasjonsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonsutvalget ser svært positivt på at Nærøy kommune har god økonomistyring. Det 
er nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med utbetalingen av 
havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som nytt basseng og idrettshall på 
Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Administrasjonsutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til kr 

22.870.932,29. 
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres fra kr 

0,- til – kr 13.498.506,29. 
 
Administrasjonsutvalget ser svært positivt på at Nærøy kommune har god økonomistyring. Det 
er nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med utbetalingen av 
havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som nytt basseng og idrettshall på 
Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om følgende ifb. 
med vedtak i budsjett 2018: 

o Plan for bygging av framtidsrettet barnehage på Kolvereid 
o Sertifisering trafikksikker kommune 
o Ladepunkter el-bil 
o Ny idrettshall/flerbrukshall/aktivitetspark og svømmebasseng 
o Bekjempelse av barnefattigdom 
o Etablering av utstyrssentral (BUA) 
o Ivaretakelse historisk gjenstandssamling Gammelbanken 
o Forskjønnelse av Kolvereid sentrum 



o Status bygging av Kolvereid skole 
o Ungdomsrådskonferansen 
o Bolystteam 

 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunen inviterer til et samarbeid med velforening, grunneiere, frivilligsentralen om rydding 
av skog i sentrumsområdene (tettsteder) som et ledd i forskjønning og trivselstiltak i Nærøy 
kommune. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra administrasjonsutvalget ble enstemmig 
vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til kr 

22.870.932,29. 
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres fra kr 

0,- til – kr 13.498.506,29. 
 
Kommunestyret ser svært positivt på at Nærøy kommune har god økonomistyring. Det er nå 
etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med utbetalingen av havbruksfondet i 
2018 gir oss muligheten for å realisere planer som nytt basseng og idrettshall på Kolvereid og 
nye fellesareal på NBBS. 
 
Kommunen inviterer til et samarbeid med velforening, grunneiere, frivilligsentralen om rydding 
av skog i sentrumsområdene (tettsteder) som et ledd i forskjønning og trivselstiltak i Nærøy 
kommune. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Årsregnskap med årsberetning og årsmelding for 2017 godkjennes. 
2. Mindreforbruk 2017 på kr 13.498.506,29 avsettes til disposisjonsfond. 
3. Følgende poster endres i budsjettskjema 1A i sak vedr økonomirapport 1. tertial: 
 Avsetning til ubundne avsetningen endres fra kr 9.372.426,00 til kr 

22.870.932,29. 
 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk endres 

fra kr 0,- til – kr 13.498.506,29. 
 
Kommunestyret ser svært positivt på at Nærøy kommune har god økonomistyring. Det er 
nå etablert en god reserve i disposisjonsfond, som sammen med utbetalingen av 



havbruksfondet i 2018 gir oss muligheten for å realisere planer som nytt basseng og 
idrettshall på Kolvereid og nye fellesareal på NBBS. 
 
Kommunen inviterer til et samarbeid med velforening, grunneiere, frivilligsentralen om 
rydding av skog i sentrumsområdene (tettsteder) som et ledd i forskjønning og 
trivselstiltak i Nærøy kommune. 
 
 
 
PS 36/18 Årsmelding 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2017 godkjennes. 
 
 
 
PS 37/18 Økonomirapport pr 30.04.2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 

1A og 1B. 
 



 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A 

og 1B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A 

og 1B. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Torunn Neerland er daglig leder i Nærøy frivilligsentral og ble med hjemmel i 
forvaltningslovens § 6 e) pkt. 2 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det bevilges kr 50.000,- av disposisjonsfond til frivilligsentralen. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyre tar økonomirapporten pr 30.4.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A og 1B. 
 
Det bevilges kr 50.000,- av disposisjonsfond til frivilligsentralen. 
 
 
 
 
PS 38/18 Senter mot incest og seksuelle overgrep - Virksomhetsplan – Avtale 
 



Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i Nord-
Trøndelag. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i Nord-
Trøndelag. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i Nord-
Trøndelag. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune inngår ikke partnerskapsavtale med Senter mot incest og overgrep i 
Nord-Trøndelag. 
 
 
 
PS 39/18 Kontroll med omsetningen av alkohol MARS 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 



 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning. 
 
 
 
PS 40/18 Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 



 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Cafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Fornannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2018, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2017. 
 
 
 
PS 41/18 Pasientombudet i Nord-Trøndelag - årsrapport 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Årsrapporten fra pasient -og brukerombudet tas til etterretning. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Utvalg for helse- og sosialsaker fremmet følgende forslag: 
Utvalget merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at kvaliteten 
på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at administrasjonen 
utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi likeverdige offentlige 
tjenester til alle innbyggerne. 
 
Avstemming: 
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at kvaliteten 
på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at administrasjonen 
utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi likeverdige offentlige 
tjenester til alle innbyggerne. 
 
 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at 
kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at 
helseforetaket utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi likeverdige 
offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Årsrapporten fra pasient -og brukerombudet tas til etterretning. 
 
Kommunestyret merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes at 
kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at 
helseforetaket utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi likeverdige 
offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.06.2018  
Behandling: 
Saken tas til orientering og eldrerådet stiller seg bak uttalelsen fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Saken tas til orientering og eldrerådet stiller seg bak uttalelsen fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 14.06.2018  
Behandling: 
Innspill fra Arne Sigurd Antonsen: 
Det er veldig trist at det ikke skal være tilstrekkelig hjelp til barn og unge som sliter. 
 
Innspill fra leder Kolbjørn Horn: 
Denne rapporten var nok ikke like detaljert som den har vært tidligere år. Mangler litt statistikk. 
 
Saken ble tatt til orientering og rådet slutter seg til forslag til uttalelse fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 
 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Saken ble tatt til orientering og rådet slutter seg til forslaget til uttalelse fra utvalg for helse- og 
sosialsaker. 



 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Årsrapporten fra pasient -og brukerombudet tas til etterretning. 
 
Kommunestyret merker seg manglene innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det forventes 
at kvaliteten på helsetjenestene til denne gruppen forbedres betydelig. Det anmodes om at 
helseforetaket utreder situasjonen med hensyn til at desentraliserte tjenester skal gi 
likeverdige offentlige tjenester til alle innbyggerne. 
 
 
 
PS 42/18 Påbygg Nærøy Bo- og Behandlingssenter NBBS – tilleggsbevilgning 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til hall/ fellesareal 
ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til hall/fellesareal 
ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg om finansiering med 
disposisjonsfond. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til hall/fellesareal 
ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
Finansieres med disposisjonsfond. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Svein Storø er prosjektleder og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 erklært inhabil og 
fratrådte møtet under behandling av saken. Helen Lauten tiltrådte som vara. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Nærøy vedtar å utvide innvilget ramme med kr 1.200.000,- til 
hall/fellesareal ved Nærøy Bo og Behandlingssenter. 
Finansieres med disposisjonsfond. 
 
 
 
PS 43/18 Tjenestetilbud til personer med demens 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og omsorgstjenesten for 
Nærøysund kommune. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 05.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og omsorgstjenesten for 
Nærøysund kommune. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det etableres ikke et eget avlastningstilbud for yngre demente i 2018.  
Et avlastningstilbud for yngre demente vurderes i arbeidet med helse - og omsorgstjenesten for 
Nærøysund kommune. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.06.2018  
Behandling: 
 Mildrid Finnehaug orienterte litt om hva som ble sagt i utvalg for helse- og sosialsaker 

o Tilbud om avlastning til yngre demente om å få komme på en gård hver 3. helg. 
o Jobbe og være med å hjelpe til på gården, dagligdagse gjøremål. 



o Pr. dags dato er det ingen som oppfyller kravene til dette.  

Brynhild L. Løeng stilte spørsmål om hvorfor det bare skal være et tilbud i helgene, da dette 
kanskje er mer aktuelt i en travel hverdag enn i helgene hvor familiene gjerne har bedre tid.  
 
Det ble enighet om å stille seg bak rådmannens forslag til innstilling, men at det jobbes allikevel 
videre med saken, om det skulle dukke opp noen aktuelle som oppfyller kravene.  
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Eldrerådet stiller se bak rådmannens forslag, men ønsker at det jobbes videre med saken i tilfelle 
det skulle være noen som oppfyller kravene. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 14.06.2018  
Behandling: 
Leder Kolbjørn Horn orienterte litt om det som ble sagt i utvalg for helse- og sosialsaker. 
 
Rådet mener dette er en sak som må følges opp jevnlig, i og med at det kan dukke opp noen som 
er aktuell. 
 
Funksjonshemmedes råd stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Funksjonshemmedes råd stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Mildrid Finnehaug fremsatte følgende forslag: 
Saken utsettes. En innhenter uttalelse fra bruker- og pårørendehold ved f.eks. demensforeningen. 
 
Mildrid Finnehaug sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. En innhenter uttalelse fra bruker- og pårørendehold ved f.eks. demensforeningen. 
 
 
 
PS 44/18 Uttalelse fra Nærøy kommune angående Val vg.skole AS' søknad om etablering 
av grunnskole etter friskoleloven 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune støtter ikke etablering av friskole i regi Val videregående skole AS.  

 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i elevtallet i 
kommune.  



 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 
både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i nærheten 
av skolen.  

 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å være 
utfordrende for enkeltelever og foresatte.  

 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at de 
går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både mellom 
barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige studiepoeng 
for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at dispensasjonen 
utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller kompetansekravene i 
nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale enheter ikke fyller kravene 
i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen og 
utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av minoritetsspråklige 
som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et elevtall på 75 elever slik 
det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 07.06.2018  
Behandling: 
Kjartan Åsebø er rektor ved Val videregående skole og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 
erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Gunnar Eirik Volden tiltrådte som 
vara. 
 
Gunnar Eirik Volden (Sp) og Wenche Finseth (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å etablere et 
alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som Val vgs. har etablert 
rundt sin virksomhet over mange år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Gunnar Eirik Volden/Wenche 
Finseth sitt forslag til innstilling ble rådmannens forslag vedtatt med 3 stemmer, mot 2 stemmer 
for Volden/Finseth sitt forslag. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Nærøy kommune støtter ikke etablering av friskole i regi Val videregående skole AS.  

 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i elevtallet i 
kommune.  

 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 
både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i nærheten 
av skolen.  

 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å være 
utfordrende for enkeltelever og foresatte.  



 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at de 
går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både mellom 
barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige studiepoeng 
for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at dispensasjonen 
utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller kompetansekravene i 
nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale enheter ikke fyller kravene 
i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen og 
utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av minoritetsspråklige 
som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et elevtall på 75 elever slik 
det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Presisering fra rådmannen ble sendt ut i forkant av møtet. Legges ved sak før behandling i 
kommunestyret. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å etablere et 
alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som Val vgs. har etablert 
rundt sin virksomhet over mange år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Steinar Aspli sitt forslag, så ble 
Aspli sitt forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannen sitt forslag til innstilling. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være negative konsekvenser med en privat skole på Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å etablere et 
alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som Val vgs. har etablert 
rundt sin virksomhet over mange år. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag: 



Nærøy kommune støtter ikke etablering av friskole i regi Val videregående skole AS.  
 Kommunen har tilstrekkelig med skolebygg og skoler til i ivareta en økning i elevtallet i 

kommune.  
 Kommunen oppfatter at etablering av en friskole på Val vil få negative konsekvenser 

både for skolestrukturen i kommunen og for familier som er bosatt i området i nærheten 
av skolen.  

 Nærøy kommune vil få flere små skoler med et lavt elevtall, noe som har vist seg å være 
utfordrende for enkeltelever og foresatte.  

 Antallet elever i grunnskolealder er lavt i nærområdet, og splittes elevgruppen med at de 
går på ulike skoler, kan dette også virke hemmende på det sosiale samspillet både mellom 
barna og mellom foreldrene. 

 Små skoler vil med de skjerpede kompetansekravene til undervisningspersonale i 
grunnskolen, får utfordringer med å rekruttere personale med tilstrekkelige studiepoeng 
for å kunne undervise i fag på barne- og på ungdomstrinnet etter at dispensasjonen 
utløper i 2025. Utfordringer med å rekruttere personal som fyller kompetansekravene i 
nærområdet vil kunne bidra til at både private og kommunale enheter ikke fyller kravene 
i forskriften, noe som til slutt går ut over det tilbudet elevene får.  

 Nærøy kommune vil får reduserte rammeoverføringer tilsvarende elevtallet i friskolen og 
utgifter til spesialpedagogisk hjelp, skoleskyss og språkopplæring av minoritetsspråklige 
som med et elevtall på 24 elever vil utgjøre 2,2 – 3 mill. Med et elevtall på 75 elever slik 
det er skissert i 2028 vil reduksjonen i rammeoverføringer tilsvare 6,6 – 7 mill. 

 
Hans Martin Storø fremmet følgende alternative forslag: 
Etableringen av en privat skole på Val vurderer Nærøy kommunestyre som svært positivt for 
Nærøy kommune. 

 Flere elever vil få en grunnskole i sitt nærmiljø 
 Elevene vil få en valgfrihet 
 Nærøy vil kunne forvente økt bolyst, flere innbyggere og økte inntekter 
 Skolemiljøet rundt Val vgs. vil styrkes 
 Nærøysund kommune vil få en størrelse som gjør en slik etablering naturlig. 

 
Wenche Finseth fremmet følgende forslag: 
Formannskapets innstilling med følgende endring i 2. avsnitt: 
... vil det være noen negative konsekvenser med en privat skole på Val. 
 
Avstemming: 
Subsidiær stemmegivning ga følgende resultat: 
Lars Fredrik Mørch sitt forslag fikk 12 stemmer og falt. 
Hans Martin Storø sitt forslag fikk 4 stemmer og falt. 
Formannskapets innstilling fikk 14 stemmer og ble vedtatt. 
Wenche Finseth sitt forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saksframlegget legges fram i sin helhet med oppsummeringen. 
 
Ut fra perspektivet Nærøy kommune har som skoleeier med ansvar for det helhetlige 
skoletilbudet i kommunen, vil det være noen negative konsekvenser med en privat skole på 
Val. 
 
Samtidig aksepterer Nærøy kommune det engasjement som Val grunnskole har for å 
etablere et alternativt tilbud i regionen, tuftet på verdigrunnlaget og det miljøet som Val 
vgs. har etablert rundt sin virksomhet over mange år. 



 
 
 
PS 45/18 Siril Nygård Juul - behandling av søknad om endring av skolested 
 
PS 46/18 Amanda Aardal - behandling av søknad om endret skolested 
 
PS 47/18 Bioøkonomi for Namdalen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune gir sin tilslutning og tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir sin tilslutning og tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune gir sin tilslutning og tar Bioøkonomistrategi for Namdalen til orientering. 
 
 
 
PS 48/18 Kystsoneplan for Namdalen - forslag til planprogram 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 03.05.18, som 
omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres 
gjennom deltakelse i prosjektet for Namdalen, jamfør kommunestyrets tidligere vedtak.  
 
Framlagt forsalg til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, datert 
22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 03.05.18, som 
omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette gjøres 
gjennom deltakelse i prosjektet for Namdalen, jamfør kommunestyrets tidligere vedtak.  
 
Framlagt forsalg til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, datert 
22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune tar kystsonedelen i kommuneplanens arealdel, sist vedtatt den 03.05.18, 
som omhandler sjøarealene fra kystkontur og ut til grunnlinja, opp til revidering. Dette 
gjøres gjennom deltakelse i prosjektet for Namdalen, jamfør kommunestyrets tidligere 
vedtak.  
 
Framlagt forsalg til planprogram for kystsoneplan for Namdalen med flere kommuner, 
datert 22.05.2018, legges ut på høring i minst seks uker etter annonsering.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§§ 4-1, 11-12 og 11-13. 
 
 
 
PS 49/18 2.gangs behandling endring av arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del 
Indre Follafjord 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om meklingsmøte.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 29.05.2018  
Behandling: 
Halvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge. Formålet videreføres som FFFN. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og Hallvard Laugen sitt forslag, så ble 
rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for Laugen sitt forslag. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om meklingsmøte.  
 
 



 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Ordfører Steinar Aspli (Sp) ga en kort orientering. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge. 
Formålet videreføres som FFFN-område. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Mildrid Finnehaug sitt forslag, så 
ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 6 stemmer, mot 3 stemmer for Finnehaug sitt 
forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om meklingsmøte.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge. 
Formålet videreføres som FFFN-område. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Lokaliteten skal bare benyttes til laks opp til ca. 1 kg vekt. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og Mildrid Finnehaug sitt forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 20 stemmer, mot 7 stemmer for Finnehaug sitt forslag. 
Hans Martin Storø sitt tilleggsforslag fikk 3 stemmer og falt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar ikke innsigelsene fra Fylkesmannen datert 26.04.18, endring av 
arealformål i kommuneplanens arealdel, ytre del Indre Follafjord, til følge og ber om 
meklingsmøte.  
 
 
 
PS 50/18 Behandling av innbyggerforslag - Reguleringsplan Hagan steinbrudd 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
 
Legges frem uten innstilling 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 



Formannskapet vedtok enstemmig følgende: 
Saken tas opp ifb. med sak PS 69/18. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas opp ifb. med sak PS 69/18. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken tas opp ifb. med sak PS 51/18. 
 
 
 
PS 51/18 Endelig behandling - Reguleringsplan for "Masseuttak / Steinbrudd Hagan" - 
62/2 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre reguleringsplan 
«Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  
- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  
Planbestemmelser datert. 28.03.2018 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 29.05.2018  
Behandling: 
 
Rådmannens forslag til innstilling fikk 2 stemmer, mot 5 stemmer. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Utvalget godkjenner ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommunestyre vedtar ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
Begrunnelse: 
Plassering av steinbruddet er ikke forenlig med bolyst, trivsel, estetikk og ulemper i form av støv 
og støy, samt plasseringen av et steinbrudd så nært høydebassenget. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Mildrid Finnehaug sitt forslag, så 
ble Finnehaug sitt forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 4 stemmer for rådmannens forslag. 
 



 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar ikke reguleringsplan for Hagan steinbrudd. 
 
Begrunnelse: 
Plassering av steinbruddet er ikke forenlig med bolyst, trivsel, estetikk og ulemper i form av støv 
og støy, samt plasseringen av et steinbrudd så nært høydebassenget. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er påtroppende leder i Namdalskysten Næringsforening og ba om vurdering 
av sin habilitet. Mørch ble enstemmig erklært habil. 
 
Svein Storø har tidligere vært enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har tidligere 
gitt innspill/merknader til saken og ba om vurdering av sin habilitet. Saken er sjekket med 
Fylkesmannen i Trøndelag og habilitet følger person og sak.  
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Storø må betraktes som inhabil.  
 
Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Storø må betraktes som habil. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og Hallvard Laugen sitt forslag, så ble Aspli 
sitt forslag vedtatt med 20 stemmer, mot 6 stemmer for Laugen sitt forslag. Svein Storø deltok 
ikke i avstemmingen. 
 
Svein Storø ble med hjemmel i forvaltningslovens §6 jfr. §8 erklært inhabil og fratrådte møtet 
under behandling av saken. Helen Lauten tiltrådte som vara. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre reguleringsplan 
«Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  
- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  
Planbestemmelser datert. 28.03.2018 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og formannskapets innstilling, så ble Aspli sitt 
forslag vedtatt med 16 stemmer, mot 11 stemmer for formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsplan «Hagan Steinbrudd» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  24.01.2017. Med følgende revideringer:  
- Det avsettes hensynssone for gjerder rundt bruddet.  



Planbestemmelser datert. 28.03.2018 
 
 
 
PS 52/18 Høring - Utkast til del strategi veg og innspill til handlingsprogram 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommune er positiv til forslag til del strategi veg. Det er ønskelig med følgende 
endringer/presiseringer: 
 

- Fv  7126 endres til funksjonsklasse B – ca 3 km, Ottersøy har en regional funksjon som 
næring og bo/arbeidsmarked. 

- Drift av gatelys ses på i en større sammenheng enn bare ÅDT. Trafikksikkerhet, 
skoleveg, bolyst og trivsel bør vektlegges 

- Asfaltprogrammet ivaretas på veger med lavere ÅDT enn 300 
- Det etableres pilotprosjekter for enklere G/S veger – mere veg for pengene 
- Fornyingsprogrammet ivaretar utbedringer av linjeføring/kurvatur og aksellast 

(modulvogntog) 
 

2. Nærøy kommune gir innspill til handlingsplanen 2019 - 2022 slik oppstilt i vurderingene. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
 
Rapport fra RIPYN-prosjektet sendes ut til kommunestyret i forbindelse med innkallingen. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 

- Prosjektene i RIPYN-prosjektet, Flerengstrand-Gartland, tas inn i prioriteringene. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune er positiv til forslag til del strategi veg. Det er ønskelig med følgende 

endringer/presiseringer: 
 

- Fv  7126 endres til funksjonsklasse B – ca 3 km, Ottersøy har en regional funksjon som 
næring og bo/arbeidsmarked. 

- Drift av gatelys ses på i en større sammenheng enn bare ÅDT. Trafikksikkerhet, 
skoleveg, bolyst og trivsel bør vektlegges 

- Asfaltprogrammet ivaretas på veger med lavere ÅDT enn 300 
- Det etableres pilotprosjekter for enklere G/S veger – mere veg for pengene 
- Fornyingsprogrammet ivaretar utbedringer av linjeføring/kurvatur og aksellast 

(modulvogntog) 
- Prosjektene i RIPYN-prosjektet, Flerengstrand-Gartland, tas inn i prioriteringene. 

 
2. Nærøy kommune gir innspill til handlingsplanen 2019 - 2022 slik oppstilt i vurderingene. 
 
 
 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Rapport fra RIPYN-prosjektet ble sendt ut før møtet. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: 

- Utbedre fylkesvegen mellom Rørvik og Kolvereid 
- Etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Rørvik og Ottersøya 
- Etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Rørvik til Lauvøykorsen 

 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommune er positiv til forslag til del strategi veg. Det er ønskelig med følgende 

endringer/presiseringer: 
 

- Fv  7126 endres til funksjonsklasse B – ca 3 km, Ottersøy har en regional funksjon 
som næring og bo/arbeidsmarked. 

- Drift av gatelys ses på i en større sammenheng enn bare ÅDT. Trafikksikkerhet, 
skoleveg, bolyst og trivsel bør vektlegges 

- Asfaltprogrammet ivaretas på veger med lavere ÅDT enn 300 
- Det etableres pilotprosjekter for enklere G/S veger – mere veg for pengene 
- Fornyingsprogrammet ivaretar utbedringer av linjeføring/kurvatur og aksellast 

(modulvogntog) 
- Prosjektene i RIPYN-prosjektet, Flerengstrand-Gartland, tas inn i prioriteringene. 
- Utbedre fylkesvegen mellom Rørvik og Kolvereid 
- Etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Rørvik og Ottersøya 
- Etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Rørvik til Lauvøykorsen 

 
2. Nærøy kommune gir innspill til handlingsplanen 2019 - 2022 slik oppstilt i 

vurderingene. 
 
 
PS 53/18 Høring - NOU 2018: Sjøveien videre 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyret stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner og momenter som 
fremkommer i sakens vurderinger. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyret stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner og momenter som 
fremkommer i sakens vurderinger. 
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyret stiller seg bak høringssvaret fra Norske Havner og momenter som 
fremkommer i sakens vurderinger. 
 
 
 
PS 54/18 DPS Kolvereid - kjøp av Bjørkåsvegen 17 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med Helseforetaket for en sum av kr 
8.000.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved låneopptak.  
 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Før møtet ble det gjennomført befaring på DPS. 
 
Rådmann Helge Thorsen orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med Helseforetaket for en sum av kr 
8.000.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved låneopptak.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med Helseforetaket for en sum 
av kr 8.000.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved 
låneopptak.  
 
 
 
PS 55/18 Næring i YN IKS - utvidelse av styret med representant fra næringslivet 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Leka og Vikna godkjenner 
Nærøy kommunestyre følgende utvidelse av styret i Næring i YN IKS: 



 
o Styreleder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår 

(møte-, tale- og stemmerett). 
o Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret med møte- og talerett. 

  
 Selskapsavtalen endres i tråd med innholdet i vedtaket.  

 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er daglig leder i Namdalskysten Næringsforening og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6 e) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Leka og Vikna godkjenner 
Nærøy kommunestyre følgende utvidelse av styret i Næring i YN IKS: 
 
o Styreleder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår 

(møte-, tale- og stemmerett). 
o Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret med møte- og talerett. 

  
 Selskapsavtalen endres i tråd med innholdet i vedtaket.  

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er påtroppende leder i Namdalskysten Næringsforening og  
ble med hjemmel i forvaltningslovens §6 erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av 
saken. 
 
Følgende korrigering ble sendt ut før møtet: 
På styremøtet i NYN 29.05.18 ble det etter innspill/ønske fra næringsforeningen vedtatt at daglig 
leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår (møte-, tale- og 
stemmerett), mens styreleder i NN tas inn i styret med møte- og talerett. 
 
I saksframlegget er det motsatt forslag mht. daglig leder og styreleder. 
 
Det foreslås at fremsatte endring blir vedtatt slik at det blir likelydende vedtak i kommunene. 
 
Formannskapets innstilling med korrigering ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Leka og Vikna godkjenner 
Nærøy kommunestyre følgende utvidelse av styret i Næring i YN IKS: 
 



o Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret på fullverdige vilkår 
(møte-, tale- og stemmerett). 

o Styreleder i Namdalskysten Næringsforening tas inn i styret med møte- og talerett. 
  
 Selskapsavtalen endres i tråd med innholdet i vedtaket.  
 
 
 
PS 56/18 Nærøy fjellstyre - søknad om kommunal garanti for lån 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Nærøy kommune stiller med simpel garanti for et lånebeløp pålydende kr 150 000,- i 
forbindelse med at Nærøy fjellstyre skal renovere/oppgradere sine hytter og båter. 

2. Garantien trappes ned tilsvarende nedbetalingen av lånet. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune stiller med simpel garanti for et lånebeløp pålydende kr 150 000,- i 

forbindelse med at Nærøy fjellstyre skal renovere/oppgradere sine hytter og båter. 
2. Garantien trappes ned tilsvarende nedbetalingen av lånet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Kari Hestad sitter i styret i Nærøy Fjellstyre og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6 erklært 
inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: 
Nærøy kommuner gir Nærøy Fjellstyre et tilskudd på kr 150.000 til utbedring av hytter og båter 
m.m. 
Tillegg: 
Nærøy Fjellstyre utfordres til å søke samarbeid med andre interesseorganisasjoner/grupper og 
kartlegger og finne muligheter for å søke støtte/stimuleringsmidler gjennom 
statlige/fylkesbaserte ordninger til ytterligere utvikling av det enkle friluftslivet i områdene til 
statsallmenningen. 
Økonomisk inndekning av forslaget: Disposisjonsfond. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag fikk 9 stemmer, mot 18 stemmer, og falt. 
 
 
 
 
 



Vedtak: 
1. Nærøy kommune stiller med simpel garanti for et lånebeløp pålydende kr 150 000,- i 

forbindelse med at Nærøy fjellstyre skal renovere/oppgradere sine hytter og båter. 
2. Garantien trappes ned tilsvarende nedbetalingen av lånet. 
 
 
 
PS 57/18 Driftsenhet Innherred og Namdal: ny samarbeidsavtale 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommunestyre slutter seg til at politirådet i Nærøy kommune inngår en samarbeidsavtale, 
med de innspill som har framkommet i møtet. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre slutter seg til at politirådet i Nærøy kommune inngår en samarbeidsavtale, 
med de innspill som har framkommet i møtet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre slutter seg til at politirådet i Nærøy kommune inngår en 
samarbeidsavtale, med de innspill som har framkommet i møtet. 
 
 
 
PS 58/18 Regionalt næringsfond - revisjon av retningslinjer og vedtekter for forvaltning av 
regionale midler 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Vikna og på Leka, godkjenner 
Nærøy kommunestyre vedlagt revisjon av retningslinjer og vedtekter for forvaltning av regionale 
midler i Ytre Namdal. 

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Formannskapets innstilling: 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Vikna og på Leka, godkjenner 
Nærøy kommunestyre vedlagt revisjon av retningslinjer og vedtekter for forvaltning av regionale 
midler i Ytre Namdal. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av likelydende vedtak i kommunestyrene i Vikna og på Leka, 
godkjenner Nærøy kommunestyre vedlagt revisjon av retningslinjer og vedtekter for 
forvaltning av regionale midler i Ytre Namdal. 
 
 
 
PS 59/18 Kommunalt næringsfond - utvidet ramme 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Kommunalt næringsfond økes med kr 250 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
 
I budsjettarbeidet for budsjett 2019 vurderes en ytterligere økning og tiltak i forhold til 
kommunens næringsarbeid. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunalt næringsfond økes med kr 250 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
 
I budsjettarbeidet for budsjett 2019 vurderes en ytterligere økning og tiltak i forhold til 
kommunens næringsarbeid. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunalt næringsfond økes med kr 250 000,-. Økningen dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond.  
 



I budsjettarbeidet for budsjett 2019 vurderes en ytterligere økning og tiltak i forhold til 
kommunens næringsarbeid. 
 
 
 
PS 60/18 Ingrid Bergh - søknad om studiestøtte 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra Ingrid Bergh med støtte på kr 25 000,- pr. år i 
tre år. Det forutsettes tre års bindingstid med opprettelse av privatpraksis i Nærøysund 
kommune etter endt utdanning. 

2. Rådmennene i Vikna og Nærøy utarbeider et forslag til felles studieordning for 
Nærøysund kommune, som vedtas av fellesnemnda. 

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende alternative forslag: 
Rådmannens forslag til innstilling med følgende endring: 
Beløp endres til 50.000,- pr år. Beløpet dekkes av disposisjonsfond 1. år og tas deretter inn i 
budsjett. 
 
Formannskapets alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra Ingrid Bergh med støtte på kr 50 000,- pr. år i tre år. 

Beløpet dekkes av disposisjonsfond 1. år og tas deretter inn i budsjett. Det forutsettes tre års 
bindingstid med opprettelse av privatpraksis i Nærøysund kommune etter endt utdanning. 

2. Rådmennene i Vikna og Nærøy utarbeider et forslag til felles studieordning for Nærøysund 
kommune, som vedtas av fellesnemnda. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra Ingrid Bergh med støtte på kr 50 000,- pr. år i 

tre år. Beløpet dekkes av disposisjonsfond 1. år og tas deretter inn i budsjett. Det 
forutsettes tre års bindingstid med opprettelse av privatpraksis i Nærøysund kommune 
etter endt utdanning. 

2. Rådmennene i Vikna og Nærøy utarbeider et forslag til felles studieordning for 
Nærøysund kommune, som vedtas av fellesnemnda. 

 
 
 
 
PS 61/18 Møteplan 2. halvår 2018 - formannskap og kommunestyre 



 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til møteplan 2. halvår 2018 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 
Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til møteplan 2. halvår 2018 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 
Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til møteplan 2. halvår 2018 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Mandag 10.09.18 
Onsdag 10.10.18 
Onsdag 07.11.18 



Tirsdag 27.11.18 
 
Kommunestyret: 
Fredag 21.09.18 
Fredag 16.11.18 
Tirsdag 18.12.18 
 
 
 
 
PS 62/18 Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommune vedtar punkt 4.2 i rusplanen som medfører 18-års aldersgrense på offentlig 

fest og 15-års aldersgrense på kulturelle arrangement, hvor skjenking og konsumering 
foregår på eget område. Rusplan etterstreber likelydende vedtak i de 3 kommunestyrene og 
med dette oppnås ikke det, og saken bør derfor løftes til fellesnemda.  

 
2. Nærøy kommune slutter seg til Vikna og Leka sin tolkning av punkt 4.2 i rusplanen. 

«Offentlige kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-
kvelder m.m.) foregår med styrket vakthold og tilsyn for å hindre overskjenking». 
Aldersgrense er 15 år.  

 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 2 i rådmannens forslag til innstilling: 
Nærøy kommune slutter seg til Vikna og Leka sin tolkning av punkt 4.2 i rusplanen. «Offentlige 
kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-kvelder m.m.) foregår 
med styrket vakthold og tilsyn for å hindre overskjenking». Aldersgrense er 15 år.  
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 1 i rådmannens forslag til innstilling: 
Nærøy kommune vedtar punkt 4.2 i rusplanen som medfører 18-års aldersgrense på offentlig fest 
og 15-års aldersgrense på kulturelle arrangement, hvor skjenking og konsumering foregår på eget 
område. Rusplan etterstreber likelydende vedtak i de 3 kommunestyrene og med dette oppnås 
ikke det, og saken bør derfor løftes til fellesnemda.  
 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Basert på de erfaringene og informasjonen vi sitter på, må saken tas opp til ny behandling i tidlig 
fase etter etablering av nye Nærøysund kommune. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og Hans Martin Storø sitt forslag, så ble Aspli 
sitt forslag vedtatt med 7 stemmer, mot 2 stemmer for Storø sitt forslag. 
Ingunn Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 



Nærøy kommune slutter seg til Vikna og Leka sin tolkning av punkt 4.2 i rusplanen. «Offentlige 
kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-kvelder m.m.) foregår 
med styrket vakthold og tilsyn for å hindre overskjenking». Aldersgrense er 15 år.  
 
Basert på de erfaringene og informasjonen vi sitter på, må saken tas opp til ny behandling i tidlig 
fase etter etablering av nye Nærøysund kommune. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgene forslag: 
Pkt. 1 i rådmannens forslag til innstilling: 
Nærøy kommune vedtar punkt 4.2 i rusplanen som medfører 18-års aldersgrense på offentlig fest 
og 15-års aldersgrense på kulturelle arrangement, hvor skjenking og konsumering foregår på eget 
område. Rusplan etterstreber likelydende vedtak i de 3 kommunestyrene og med dette oppnås 
ikke det, og saken bør derfor løftes til fellesnemda.  
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og Hans Martin Storø sitt forslag, så ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer, mot 2 stemme for Storø sitt forslag. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune slutter seg til Vikna og Leka sin tolkning av punkt 4.2 i rusplanen. 
«Offentlige kulturelle arrangement (dansefester, revy, teater, festivaler, konserter, quiz-
kvelder m.m.) foregår med styrket vakthold og tilsyn for å hindre overskjenking». 
Aldersgrense er 15 år.  
 
Basert på de erfaringene og informasjonen vi sitter på, må saken tas opp til ny behandling i 
tidlig fase etter etablering av nye Nærøysund kommune. 
 
 
 
PS 63/18 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nærøy kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder gjennomføres i løpet av 2018 og 
2019. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder gjennomføres i løpet av 2018 og 
2019. 
 
 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder gjennomføres i løpet av 2018 
og 2019. 
 
 
 
PS 64/18 Venezia Restaurant As - Søknad om skjenkebevilling 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Venezia restaurant AS 
skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Venezia restaurant AS sine 
lokaler med tilhørende avgrensede uteområde. 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 21.6.2018 til 31.6.2020. Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i 
alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 3 avsnitt. Mohamad Rajab godkjennes som 
skjenkebestyrer, med vilkår om godkjent kunnskapsprøve innen 6 mnd. 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 lokale forskrift for salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk mv. som til enhver tid er styrende for maksimal åpningstid 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Venezia restaurant AS 
skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Venezia restaurant AS sine 
lokaler med tilhørende avgrensede uteområde. 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 21.6.2018 til 31.6.2020. Forutsetning for bevilling er at kunnskapsprøve i 
alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 3 avsnitt. Mohamad Rajab godkjennes som 
skjenkebestyrer, med vilkår om godkjent kunnskapsprøve innen 6 mnd. 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 lokale forskrift for salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk mv. som til enhver tid er styrende for maksimal åpningstid. 
 



 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Venezia restaurant AS 
skjenkebevilling for alkohol under og over 22 volumprosent, i Venezia restaurant AS sine 
lokaler med tilhørende avgrensede uteområde. 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 21.6.2018 til 31.6.2020. Forutsetning for bevilling er at 
kunnskapsprøve i alkohollovgivningen er bestått, jfr. § 1-7c 3 avsnitt. Mohamad Rajab 
godkjennes som skjenkebestyrer, med vilkår om godkjent kunnskapsprøve innen 6 mnd. 
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 lokale forskrift for salgs- og 
skjenketider for alkoholholdig drikk mv. som til enhver tid er styrende for maksimal 
åpningstid. 
 
 
 


