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Sak: Halvårsrapport - Interkommunalt barnevern   

 
 
Vedlegg: 
1 Barnevernstjenesten i Ytre Namdal - halvårsrapport pr 30.06.18 til kommunestyrene i 

Leka, Nærøy og Vikna 
 
 
Sammendrag 
Vedlagt: Halvårsrapport 2018 for Barneverntjenesten i Ytre Namdal, perioden 01.01.2018 – 
30.06.2018. 
Rapporten er godkjent av styringsgruppen i møte 4. september 2018. 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
Barneverntjenesten i Ytre Namdal er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 
Nærøy, Leka og Vikna. Det er etablert en styringsgruppe for barneverntjenesten i Ytre 
Namdal. Gruppen består av rådmennene i kommunene, helse- og sosialsjefene i Nærøy og 
Vikna og leder for barnverntjenesten. 
 
Styringsgruppen ledes av rådmannen i Vikna kommune. Møtefrekvensen for 
styringsgruppen er tre – seks ganger per år. I 2016 var det 5 møter. I 2017 var det 4 møter. I 
2018 har det vært 3 møter per dato. 
Det rapporteres til de respektive kommunestyrer to ganger per år. Vedlagte rapport gjelder 
for perioden 01.01. – 30.6.2018. 
 
Strukturen på rapporten er lik tidligere rapporter, dog er det foretatt noen mindre justeringer 
av innhold og struktur. 
 
Bemanning 
Første halvår 2018 har vært preget av vakanser og et noe forhøyet sykefravær som følge av 
lengre sykemeldinger. Over en periode var kun 6,3 av tjenestens 9,9 stillinger tilgjengelig i 
tjenesteproduksjon. Dette har medført betydelig arbeidspress, og situasjonen har umuliggjort 
at blant annet lovpålagte frister har blitt overholdt. Vakanser er nå besatt og sykefraværet er 
gått ned, hvilket forventes å ha positiv innvirkning for 2.driftshalvår. 
 
Sykefravær 



Sykefraværet første halvår har gått opp i forhold til fraværet i samme periode 2017. 
Korttidsfraværet er fortsatt lavt, så fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær. Fraværet kan 
knyttes til stressbelastning over tid i arbeidssituasjonen. Når stillinger er vakante gir dette 
naturlig nok økt press på øvrige ansatte i tjenesten, som igjen kan gi ytterligere fare for 
sykemeldinger. 
Dette er det tatt tak i. For 2. halvår skal tjenesten ha full bemanning i alle stillingshjemler, 
være styrket med 1 årsverk og en forventer at dette vil ha positiv innvirkning på 
totalbelastningen i tjenesten. 
 
Fristoverskridelser 
Som forventet har fristoverskridelsene økt første halvår 2018. Tjenesten hadde store etterslep 
fra 2017 som har blitt videreført i 2018. Etter omorganiseringen har undersøkelsesteamet 
arbeidet godt og systematisk med undersøkelsene. Undersøkelsesteamet har avsluttet over 
dobbelt så mange undersøkelse første halvår i år enn hva hele tjenesten klarte første halvår-
17. Selv om tallene for første halvår er negative, er tjenesten svært sikker på at disse tallene 
vil bedres andre halvår 2018 og ytterligere i 2019.  
 
Vurdering 
Rådmannen ser på den faste rapporteringen som viktig for å sikre at kommunestyret blir 
orientert om situasjonen i barneverntjenesten på lik linje med øvrige tjenesteområder i 
kommunen. 
 
Barneverntjenesten har deltatt i et pilotprosjekt i regi av BUFDIR i 2017/2018 sammen med 
Barneverntjenesten i Indre Namdal. Dette er et strukturert og omfattende opplæringsprogram 
som senere skal tilbys til alle kommuner. Gjennom dette opplæringsprogrammet ble tjenesten 
bevisst på at slik en til nå har vært organisert, ville det være vanskelig å implementere og 
arbeide godt nok med alle krav iht. lovverk overfor alle medarbeidere på alle områder videre.  
Tjenesten valgte derfor å omorganisere seg i 3 team hvor en utpekte en fagleder for hvert 
team som skal ha ansvar for rutiner/avvik, implementering av nye krav og så videre innen sitt 
område.  
 
De tre teamene er: Mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam.  
 
Tjenesten har sett at selv om en i en periode vil få «rødere» tall vil den nye organiseringen 
gjøre en i stand til, på en mye bedre og mer effektiv måte, å oppfylle de lovkrav man har 
innen hvert område, samt at den enkelte ansatte vil ha et mer begrenset område å arbeide 
innenfor. Tjenesten har i prosessen hatt god dialog med fylkesmannen rundt og i arbeidet 
med å omorganisere og omstrukturere arbeidet i tjenesten. 
 
Det har vært enighet i tjenesten om denne måten å organisere seg på, og rådmannen er 
fornøyd med at en, til tross for at en har vært svært underbemannet i lengre perioder, har klart 
å gjennomføre omorganiseringen av tjenesten. Endret organisering har vært nødvendig for å 
få oversikt, for å avdekke hvor en har hatt de største manglene og ikke minst for å gjøre 
arbeidssituasjonen for den enkelte ansatte i tjenesten bedre og for unngå oppsigelser og 
ytterligere turnover. 
 
Rådmannen har tro på at ny organisering, ny struktur, frigjort tid til ledelse og styrket stab, 
vil være med på å bidra til bedre resultat og måloppnåelse, og vil også være viktig for å 
kunne møte nye oppgaver som vil bli tilført tjenesten i tiden som kommer. 
 
Når det gjelder behovet for å styrke bemanningen i barneverntjenesten på permanent basis 
kommer rådmannen tilbake til dette i forbindelse med budsjettet 2019. 
 
 



Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for perioden 
01.01.2018 – 30.06.2018 til etterretning. 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 24.10.2018  
Behandling: 
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende forslag: 
Utvalget tar halvårsrapporten fra barnevernet i Ytre Namdal til orientering.  
Utvalget registrerer med tilfredshet at det i forslag til budsjett 2019 ligger en økning til 
bemanningsressursen. 
 
Avstemming: 
Johannes Sandstad sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget tar halvårsrapporten fra barnevernet i Ytre Namdal til orientering.  
Utvalget registrerer med tilfredshet at det i forslag til budsjett 2019 ligger en økning til 
bemanningsressursen. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Barnevernsleder i Ytre Namdal, Heidi Aune, orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 
perioden 01.01.2018 – 30.06.2018 til etterretning. 
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1. BEMANNING 

1.1 Stillingshjemler  

Fra 2011 til 2016 medførte statlig satsing på barnevern en økning på til sammen 2,7 stillinger 

i tjenesten i perioden. Ordningen er videreført, og midlene overføres årlig fra Fylkesmannen. 

Tilskuddet utgjorde for 2017 kr 1.890.000,- og er videreført også for 2018. 

Fig. 1 Stillingshjemler per 30.06.18 

Navn Stilling Stillingsstørrelse 

Heidi Aune barnevernleder  100 %  

Gunn K. Clausen Merkantil 40 %  

Siv Heidi Gjeseth Førskolelærer 100 %  

Viktoria Wahl barnevernspedagog 100 % 

Hildegunn Nygård barnevernspedagog 100 % 

Hanne Helsø barnevernspedagog 100 %  

Kjersti Vean barnevernspedagog 100 % 

Beathe Lothe psyk.sykepleier 100 %         

Ingrid Livik Sosionom 100%  

Anita Henriksen Sosionom 60 %  

Astrid Vågø Hjemmekonsulent 80 % 

Emelie T. Thorsen barnevernspedagog 100 % 

 

Konklusjon:  

Tjenesten ble tilført 60 % økning i saksbehandlerressurs og 20 % økning i f.h.t. 

hjemkonsulent fra 01.01.18. Det er foreslått en ytterligere økning i saksbehandlerressursen fra 

2018/2019 da omorganiseringen har synliggjort en alt for lav bemanning i spesielt 

tiltaksteamet i forhold til behovet. En saksbehandler har sagt opp sin stilling, bl.a. som følge 

av for lav bemanning og uoverkommelig arbeidspress. 

2. SYKEFRAVÆR  2018 

Fig. 2 Sykefravær 

Sykefravær Hele året 2015 Hele året 2016 Hele året 2017 Per 30.06.18 

Korttidsfravær 1,3 % 1,4 % 0,9 % 1,0 % 

Langtidsfravær 69,4 % 4,2 % 4,5 % 7,5 % 

Samlet 10,7 % 5,6 % 5,4  % 8,6 % 
 

 
 

Konklusjon:  

Sykefraværet første halvår 18 har gått opp i forhold til fraværet for 2017.  

Korttidsfraværet er fortsatt lavt, så fraværet skyldes i stor grad langtidsfravær. Det jobbes 

kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Med en begrenset stab, vil små 

svingninger gi til dels store utslag, slik som i denne perioden viser.  



3. ØKONOMI 2018 

 

Vikna kommune 
Budsjett  Regnskap Forbruk 

  pr 30.06.18 pr 30.06.18 i % 

Ansvar 35001 

Barnevernskontoret           

1 .493’ 1.600’   96 % 

Ansvar 35002 Tiltak i familien                    578’ 2.288’  396 % 

Ansvar 35003 Tiltak utenfor 

familien 

2.659’ 2.272’    85 % 

Totalt netto utgift 4.730’ 6.160’  130 % 
    

    

Nærøy kommune Budsjett  Regnskap Forbruk 

  pr.30.06.18 pr 30.06.18 i % 

Ansvar 35001 

Barnevernskontoret 

1.708’ 1.831’ 96 % 

Ansvar 35012 Tiltak i familien 1.104’ 882’ 80 % 

Ansvar 35013 Tiltak utenfor 

familien 

2.891’ 2.803’ 97 % 

Totalt netto utgift 5.703’ 5.516’ 96 % 
    

    

Leka Kommune Budsjett  Regnskap Forbruk 

  pr.30.06.18 pr 30.06.18 i % 

Ansvar 35001 

Barnevernskontoret 

248’ 266’ 96 % 

Ansvar 35022 Tiltak i familien                71’ 45’ 63 % 

Ansvar 35023 Tiltak utenfor 

familien 

111’ 0 0 % 

Totalt netto utgift 430’ 311’ 72 % 

 

 

 

 

   

 

Konklusjon: 

Utgifter knyttet til barnevernskontoret ligger litt over budsjett pr 30.06.18. I både Leka og 

Nærøy ligger man innenfor budsjett på både tiltak i og utenfor familie. I Vikna opplever vi et 

stort overforbruk for tiltak i heimen. Dette skyldes i hovedsak opphold på familiesenter for 2 

familier hvor man var sterkt i tvil om omsorgen for små barn var god nok eller ikke. Utgiftene 

til familiesenteropphold er svært høye, men i begge sakene klarte man å unngå at barna ble 

plassert utenfor heimen etter endt familiesenteropphold, noe som ville gitt en langt høyere 

utgift over lang tid. Utgiftene til barn plassert utenfor heimen i Vikna er innen budsjett. 

 

 



4. BEKYMRINGSMELDINGER 2018 

4.1 Beskrivelse: 

En barnevernssak starter som hovedregel med at barnevernet mottar en bekymringsmelding.  

Her viser melder til at en er bekymret for omsorgen for barn. Eksempel på meldere er: Politi, 

jordmor, helsestasjon, venner, familie, skole, barnehage etc. Meldeplikten er lovregulert. For 

eksempel så har ansatte i skolen et ansvar å melde etter opplæringsloven.  

4.2 Antall bekymringsmeldinger: 

Barneverntjenesten har for første halvår 2018 mottatt 64 nye bekymringsmeldinger.  

Fig. 4 Antall bekymringsmeldinger første halvår-18 

Antall 

bekymringsmeldinger 

2016 hele 

året 

2017 hele 

året 

Første 

halvår-18 
Antall 

henlagte 

meldinger 

Vikna 50 53 27 11 

Nærøy 53 47 33 8 

Leka 3 2 4 3 

Ytre Namdal 106 102 64 22 

 

Konklusjon:   

Antall mottatte bekymringsmeldinger økte med 15 % første halvår 2018 sammenlignet med 

første halvår 2017. Det registreres størst økning i Nærøy hvor vi over flere år nå har sett en 

nedgang i antall meldinger. Tjenesten har i liten grad hatt mulighet til utadrettet virksomhet, 

selv om man deltar i alle de samarbeidsfora som er etablert, hvor barneverntjenesten er en 

naturlig del, i alle kommunene. 

5. UNDERSØKELSER 2018 

5.1 Beskrivelse av en undersøkelse. 

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding startes det en undersøkelse. Her er 

målet å avdekke de faktiske forhold i familien til barnet som det er sendt bekymringsmelding 

om. Barneverntjenesten utfører en undersøkelse etter følgende lovprinsipp etter 

Barnevernsloven: 

 Barnets beste 

 Relasjon og tilknytningskvalitet 

 Det biologiske prinsipp 

 Barnets medvirkning 

 Det mildeste inngrepsprinsipp. 

5.2 Undersøkelser: 

 

Barneverntjenesten har pr 30.06.18 avsluttet i alt 62 undersøkelser. Til sammenligning var det 

på samme tidspunkt i 2017 avsluttet i alt 27 undersøkelser 

Man har i tjenesten prioritert undersøkelser og hatt stort fokus på at undersøkelsene ikke skal 

gjøres mer omfattende enn høyst nødvendig for at barnet og familien skal få hjelp.  



Etter undersøkelsen er over, får vi som regel ett av følgende utfall:  

- Saken henlegges 

- Det fattes vedtak om frivillige hjelpetiltak 

- Saken fremmes for Fylkesnemnda 

Fig. 5 Fristoverskridelser ved undersøkelser i 2018, sammenlignet med overskridelser for de tre 

tidligere år  

Frist-

overskridelser 

2015 

 

2016 

 
2017 2018 

Pr 

30.06 

Antall 

avslutta 

saker 

2018 

Antall nye 

tiltak etter 

undersøkelse 

Antall henlagte 

undersøkelser 

Vikna 7,5% 6,6 % 18,8% 34,5 % 29 16 13 

Nærøy 15,7 

% 

4,7 % 16,5% 39,4 % 33 22 11 

Leka 0 % 0 % 0 % 0 %  0  0  0 

Ytre Namdal 
  

 
 

62 38 24 

 

Konklusjon:  

Som forventet har fristoverskridelsene økt første halvår-18. Tjenesten hadde store etterslep fra 

2017 som har blitt videreført i 2018. Etter omorganiseringen har undersøkelsesteamet arbeidet 

godt og systematisk med undersøkelsene. Undersøkelsesteamet har avsluttet over dobbelt så 

mange undersøkelse første halvår-18 enn hva hele tjenesten klarte første halvår-17. Selv om 

tallene for første halvår er negative er tjenesten svært sikker på at disse tallene vil bedres 

andre halvår 2018 og ytterligere i 2019.  

 

6. HJELPETILTAK § 4-4 PR. 30.06.18 

 
I tillegg til å behandle meldinger og gjennomføre undersøkelser etter Lov om 

barneverntjenester jobber barneverntjenesten med ulike former for tiltaksarbeid rettet mot 

barn og familier. 

6.1 Hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester § 4-4: 

Barneverntjenesten tilbyr hjelpetiltak som for eks råd og veiledning til familier ut fra vansker 

og utfordringer som fremkommer i undersøkelsen. I dette arbeidet inngår også samarbeid med 

familien sammen med andre involverte instanser. Barneverntjenesten deltar aktivt i 

ansvarsgrupper. Barneverntjenesten tilbyr også Circle of Security lokalt. Dette er et spe- og 

småbarnstiltak. 

Den enkelte saksbehandler arbeider med tiltak inn i familiene hvor vi følger opp 

målsetningene ihht tiltaksplanene som er utarbeidet for det enkelte barn. Det har vært fokus i 

barneverntjenesten på å utarbeide gode tiltaksplaner som skal være evaluerbare i forhold til 

målsetningene. Barneverntjenesten har revidert rutinebeskrivelsen for utarbeidelse av 

tiltaksplaner. 

 



Fig. 6  Antall barn i hjelpetiltak pr 30.06.18 

Barn på 

hjelpetiltak 

Per 31.12.15  Per 31.12.16 Per 31.12.17 Per 30.06.18 

Vikna 35 37 32 39 

Nærøy 53 55 43 39 

Leka 3 7 5 5 

Ytre Namdal 91 99 80 83 

Fig. 7  Oppfølging og tiltaksplaner for barn på hjelpetiltak pr 30.06.18 

Distriktet Antall barn 

med 

tiltaksplan 

2017 

Antall barn 

med 

tiltaksplan 

2018 

Antall oppfylte 

evalueringer 

2017 

Antall oppfylte 

evalueringer 

2018 

Vikna 63,6% 59 % 28,1 % Rapp. 

Nærøy 61,4 % 56,4 % 16 % ikke 

Leka 100 % 60 % 0 % første 

    halvår 

 

 

Konklusjon:  

Barneverntjenesten har totalt 83 barn i aktive hjelpetiltak per 30.06.18. I tillegg er det fattet vedtak om 

tiltak for 24 barn som ennå ikke er iverksatt. Til sammen arbeider tiltaksteamet med i alt 107 barn. 

Tjenesten opplever at det henlegges flere saker og at de sakene vi går inn i har en alvorlighetsgrad og 

kompleksitet som er økende.  Vi ser at færre barn har tiltaksplan i 2018 enn i 2017. Tjenesten er heller 

ikke i stand til å oppfyllet kravet om jevnlig evaluering av tiltaksplanene. Etter omorganiseringen ser 

vi klart at det er i tiltaksteamet det er mest kritisk i fht lav bemanning. Det arbeides systematisk med å 

få økt opp bemanningen spesielt i dette teamet, og tjenesten anser det som kritisk nødvendig at man får 

tilført nye saksbehandlerressurser i teamet for at man skal kunne arbeide systematisk og godt i hht 

barns behov og i tråd med lovverket. 

I alt jobbet tjenesten pr 30.06.18 med 107 barn i aktive hjelpetiltak eller som venter på tiltak, 24 barn 

plassert utenfor heimen, 14 barn under undersøkelse og i alt 16 barn man fører tilsyn med (plassert i 

vårt distrikt). 

Målet for 2018 er å fortsatt jobbe med å bedre rutinene for registrering, og at man skal jobbe videre 

med forbedring i at barn skal ha gode tiltak og at de tiltak som blir satt i gang skal ha en positiv effekt 

for barnet og familiene. Det skal også jobbes med økt fokus på involvering av barnet og familien i alle 

deler i en sak. 

 

7.  OMSORGSTILTAK/PLASSERINGSTILTAK PR. 30.06.18: 

 
Den andre delen av tiltaksarbeid er knyttet opp mot omsorgstiltak hvor barn er plassert 

utenfor hjemmet i et fosterhjem eller i institusjon. Innunder omsorgstiltak har vi ulike 

lovhjemler. Vi har barn plassert på § 4-4,6. Dette er en frivillig hjemmel som går under § 4-4 

som er frivillige hjelpetiltak. Barn på denne paragrafen er plassert med samtykke fra private 



parter. § 4-12 er omsorgsplassering gjort uten samtykke. § 4-24 og 4-26 er atferds paragrafer, 

hvor barn med for eks. store atferdsproblem, kriminalitet og rus blir plassert. Barn på denne 

paragrafen blir plassert i institusjon. 

Det enkelte barn som er plassert i fosterhjem skal ha minimum 4. besøk hvert år i tillegg til at 

barneverntjenesten skal delta i samarbeidsmøter vedrørende barna. I mange av 

plasseringssakene fører barneverntjenesten tilsyn under samvær mellom barn og foreldre. 

Dette er svært ressurskrevende med tanke på lange reiseavstander. 

Oppfølging av barn plassert i institusjon krever som regel flere møtepunkter med institusjonen 

og barnet (sett ifht fosterhjemsplassering), alt etter problematikk og plasseringshjemmel.  

Ungdom som samtykker i oppfølging etter fylte 18 vil ha rett på videre plassering i 

fosterhjem/institusjon eller annen type oppfølging (f.eks hybel). 

Arbeid med omsorgssaker er svært ressurskrevende med tanke på bruk av tid. Institusjonene 

og de fleste fosterhjemmene ligger i området Steinkjer/Levanger og krever mye reisetid rundt 

oppfølgingsarbeid.  

Det er den enkelte kommune som har det økonomiske ansvaret for reiseutgifter for 

saksbehandlerne og reise/oppholdsutgifter knyttet til samvær mellom barn og foreldre. 

Fig. 8 Antall barn i plasseringstiltak pr 30.06.18 

Barn i 

plasseringstiltak 

Per 31.12.16 Per 31.12.17 Per 30.06.17 

Vikna 9 9 9 

Nærøy 16 17 15 

Leka 1 0 0 

Ytre Namdal 25 26 24 

 

Tallene i tabellen viser alle plasserte barn. Både dem kommunen har omsorgsansvar for og 

dem som er plassert som hjelpetiltak, på atferdstiltak i hht 4-24 eller dem som har frivillig 

oppfølging etter fylte 18 som har hatt plasseringstiltak. 

Nærøy har 14 barn i fosterhjem/hybel og 1 barn i institusjon. 

Vikna har 7 barn i fosterhjem/hybel og 2 barn i institusjon. 

Leka har ingen barn plassert. 

Fig. 9 Oppfølging fra barneverntjenesten av omsorgstiltak pr. 30.06.18 

Barn i omsorgstiltak  Per 31.12.17 Per 30.06.18 

Vikna  75 % 100 % 

Nærøy  70 % 100 % 

Leka  
 

 

 

 

 



Konklusjon: 
Barneverntjenesten skal følge opp et barn i fosterhjem med minimum 4 besøk pr år. 

Fristen er ikke oppfylt dersom man er på 3 av 4 besøk. Tallene har sett dårlige ut, men 

er bedret betraktelig etter at vi gjennom gjennomgang med Visma av rutiner i 

fagsystemet har fått større fokus og riktige datatekniske føringer i fht. dette. Etter 

omorganiseringen har omsorgsteamet hatt fokus på at oppfølgingsbesøkene skal 

oppfylles, og dette har teamet lyktes med første halvår-18 

Barneverntjenesten har i tillegg ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem 

hvor andre kommuner har plassert barn i vårt distrikt. Ordningen med tilsynskonsulent 

som trådte i kraft 01.01.15 ble avviklet 30.06.17 da tilsynskonsulenten sa opp sitt 

engasjement. Tjenesten har hatt store utfordringer i å engasjere og følge opp 

tilsynsførere for barn plassert i vårt distrikt, men omsorgsteamet er i gang med å 

engasjere tilsynsførere og tjenesten mener at det gradvis vil bli en bedring i oppfylling 

av lovkrav i 2018 og 2019. 

 

8.  ANTALL SAKER I FYLKESNEMNDA/TINGRETT 

 
Første halvår-18 har tjenesten hatt 3 saker til behandling i Fylkesnemnda. 1 sak om 

omsorgsovertakelse i hht LBT § 4-12, 1 sak om akuttplassering i hht LBT § 4-6, 2 ledd og 1 

samtaleprosess i Fylkesnemnda hvor hensikten er at barneverntjenesten og privat part skal 

kunne komme til enighet i en sak uten at man har full behandling i Fylkesnemnda. 

Det er fremmet anke i en omsorgssak til Tingretten og tilbakeføringssak knyttet til 4 

fosterhjemsplasserte barn til Fylkesnemnda. Disse sakene skal behandles andre halvår-18. 

9. OMORGANISERING 2018: 
 

Barneverntjenesten deltok i et pilotprosjekt i regi av BUFdir i 2017/2018 sammen med 

Barneverntjenesten i Indre Namdal. Dette er et strukturert og omfattende opplæringsprogram 

som senere skal tilbys til alle kommuner. Gjennom dette opplæringsprogrammet ble tjenesten 

bevisst på at slik en til nå har vært organisert, vil det være vanskelig å implementere og 

arbeide godt nok med alle krav i hht lovverk overfor alle medarbeidere på alle områder videre. 

Tjenesten valgte derfor å omorganisere oss i 3 team hvor en utpekte en fagleder for hvert team som 

skal ha ansvar for rutiner/avvik, implementering av nye krav osv innen sitt område. De tre teamene er: 

mottak og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Tjenesten har sett at selv om en i en 

periode vil få «rødere» tall vil den nye organiseringen gjøre en i stand til, på en mye bedre og mer 

effektiv måte, å oppfylle de lovkrav man har innen hvert område, samt at den enkelte ansatte vil ha et 

mer begrenset område å arbeide innenfor. Det har vært enighet i tjenesten om denne måten å 

organisere seg på, og tjenesten er svært fornøyd med at en, til tross for at en har vært svært 

underbemannet, har klart å gjennomføre denne omorganiseringen. Endringen av organisering har vært 

nødvendig for å få oversikt, for å avdekke hvor en har hatt de største manglene og ikke minst for å 

gjøre arbeidssituasjonen for den enkelte ansatte i tjenesten bedre og for unngå oppsigelser og 

ytterligere turnover. 



 

 

10. STYRINGSGRUPPEN 

Rapporten er godkjent av Styringsgruppen for barnverntjenesten i Ytre Namdal på møte den 

04.09.18. 

 

Styringsgruppen består av:  

Roy H. Ottesen – Rådmann i Vikna kommune og leder for styringsgruppen 

Helge Thorsen – Rådmann i Nærøy kommune 

Solveig Slyngstad- Rådmann i Leka kommune 

Marit Pedersen – Helse- og sosialsjef i Nærøy kommune 

Ivar Kvalø – Helse- og sosialsjef i Vikna kommune  

 

  

Møte og talerett: 

Heidi Aune – Barnevernleder i Ytre Namdal 
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Leka, Nærøy og Vikna kommune, Rørvik 04.09.2018 

Barnevernleder og styringsgruppen 
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Vedlegg: 

1 Boligsosial handlingsplan 2018-2022 05.09.18 

  

Sammendrag 
I henhold til Nærøy kommunes planstrategi 2016- 2019 skal det utarbeides en boligsosial 
handlingsplan. Dette med utgangspunkt i at Boligsosial handlingsplan for 2012 – 2016 er 
utgått og at det er behov for nye tiltak og virkemidler i henhold til dagens utfordringsbilde. 
Det ble besluttet å revidere tidligere plan istedenfor å utarbeide en helt ny plan da mye av 
bakgrunnsinformasjonen er uendret.  
I Nærøy kommune skal alle ha et godt og trygt sted å bo. Dette er viktige forutsetninger for 
helse, utdanning, familie og arbeid.  
I henhold til kommuneplanens samfunnsdel er det mangel på boliger spesielt for ungdom og 
leiligheter i sentrum for eldre. Det er også behov for boliger i flere prisklasser og flere 
attraktive tomter.  
 
Boligsosialt arbeid omhandler de vanskeligstilte på boligmarkedet og hvordan disse skal ha 
verdige boforhold og mestre disse. Denne hjelpen skal fokusere på å sette individene i stand 
til å klare seg på egenhånd og mestre egne liv. En annen viktig del er det langsiktige 
strategiske boligsosiale arbeidet er å bruke virkemidler for å tilrettelegge for sosial utjevning. 
Som planlegging av boligområder for alle som fremmer helse og livskvalitet. Ut i fra dette vil 
planen omfatte en større gruppe enn den primære målgruppen som er de vanskeligstilte på 
boligmarkedet.  
For å nå målene om bolig for alle, verdige boforhold og mestring av disse er det viktig å ha 
en omforent boligpolitikk i kommunen med gode tiltak og virkemidler 
 
Arbeidsgruppen som har revidert boligsosial handlingsplan har representert følgende enheter: 
Innvandringstjenesten, Drift – og utviklingsavdelingen, Miljøtjenesten, Rus - og 
psykiatritjenesten, Folkehelsekoordinatoren, Nav og Helse og sosialsjef 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2018 – 2023”, datert 5.9.18. 



2. Tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser realitetsbehandles i forbindelse med 
årlig budsjettbehandling i kommunestyret. 

 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 24.10.2018  
Behandling: 
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende forslag: 
Utvalget tar revisjon av boligsosial plan til etterretning. 
Det er viktig at planen ses opp mot andre kommunale planer og program, som for 
eksempel 

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
Avstemming: 
Johannes Sandstad til forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget tar revisjon av boligsosial plan til etterretning. 
Det er viktig at planen ses opp mot andre kommunale planer og program, som for 
eksempel 

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det er viktig at planen ses opp mot andre kommunale planer og program, som for 
eksempel 

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Johannes Sandstad sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2018 – 2023”, datert 5.9.18. 
2. Tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser realitetsbehandles i forbindelse 

med årlig budsjettbehandling i kommunestyret. 
 



Det er viktig at planen ses opp mot andre kommunale planer og program, som for 
eksempel 

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.11.2018  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
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1.0 Innledning  
I Nærøy kommune skal alle ha et godt og trygt sted å bo. Dette er viktige forutsetninger for helse, 
utdanning, familie og arbeid. Bolig er også en tilknytning til naboer, fellesskap og lokalsamfunn, og en 
viktig del av barns oppvekstsvilkår. Lavinntektsfamilier har ofte dårligere boforhold og det er viktig å 
jobbe for å utjevne sosiale forskjeller i bolig for å heve mulighetene for bolig og boligstandarden de 
flere samfunnslag.    

 

I henhold til Nærøy kommunes planstrategi 2016- 2019 skal det utarbeides en boligsosial 
handlingsplan. Dette med utgangspunkt i at eksisterende plan er utgått og at det er behov for nye 
tiltak og virkemidler i henhold til dagens utfordringsbilde. I henhold til kommuneplanens 
samfunnsdel er det mangel på boliger spesielt for ungdom og leiligheter i sentrum for eldre. Det er 
også behov for boliger i flere prisklasser og flere attraktive tomter.  

 

Boligsosialt arbeid omhandler de vanskeligstilte på boligmarkedet og hvordan disse skal ha verdige 
boforhold og mestre disse. Denne hjelpen skal fokusere på å sette individene i stand til å klare seg på 
egenhånd og mestre egne liv. En annen viktig del er det langsiktige strategiske boligsosiale arbeidet 
er å bruke virkemidler for å tilrettelegge for sosial utjevning. Som planlegging av boligområder for 
alle som fremmer helse og livskvalitet. Ut i fra dette vil planen omfatte en større gruppe enn den 
primære målgruppen som er de vanskeligstilte på boligmarkedet. Begrunnelsen for dette er å 
forebygge sosial ulikheter og utjevne eksisterende ulikheter.   

 

For å nå målene om bolig for alle, verdige boforhold og mestring av disse er det viktig å ha en 
omforent boligpolitikk i kommunen med gode tiltak og virkemidler. Planens suksesskriterier er 
kompetanse og avsatte ressurser.   

 

Arbeidsgruppe:  

Lars Fredrik Mørch   Leder Innvandringstjenesten  

Håvard Hernes    Drift – og utviklingssjef  

Åge Waag    Enhetsleder bygg og eiendom  

Anne - Christin Trones   Fagleder miljøtjenesten  

Solrunn Urdshals   Enhetsleder rus og psykiatri  

Anne-Lene Gregersen   Folkehelsekoordinator  

Monika Kristoffersen   Saksbehandler Nav  

Arbeidsgruppeleder:  

Marit Pedersen   Helse – og sosialsjef  
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2.0 Statlige føringer  
Bolig er en viktig del av kommunens langsiktige og strategiske folkehelsearbeid, og kommunen skal i 
henhold til folkehelseloven iverksette tiltak i henhold til de utfordringene identifisert i kommunens 
oversiktsdokumentet. Disse er gjengitt i punkt 3.0 Utfordringsbilde.  

 

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014- 2020) «Bolig for velferd» legger føringer for 
det kommunale boligsosiale arbeidet. Strategien har målsettinger om at alle skal ha et godt sted å 
bo, alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdene og at den offentlige innsatsen 
skal være helhetlig og effektiv.  

 

3.0 Utfordringsbilde  
3.1 Boligsituasjon 
Kommunen har en stor andel eneboliger, men det har blitt bygget flere leiligheter de siste årene. I 
forhold til omsetninger av boliger, både kjøp og salg, samt privat og kommunal utleie er det 
svingninger i markedet fra stort press til lav etterspørsel. Videre rapporteres det om for lav variasjon i 
boligtyper og for få små, rimelige leiligheter for både kjøp og utleie til ungdom, nyetablerte og 
enslige.  

 

Tall fra statistisk sentralbyrå vider at 
under 20 % av kommunens befolkning 
bor i leid bolig, mens over 80 % bor i 
selveid bolig.  

 

I forhold til kommunedelplan og 
arealplan legges opp til en fortetting i 
sentrum aksen Kolvereid - Rørvik, men 
ellers legges det opp til spredt 
bebyggelse. Videre åpnes det for nye 
boligområder i nærheten av Kolvereid.  

 
3.2 Kommunale boliger  
Nærøy kommune eier cirka 155 boliger som leies ut og cirka 40 private som leies ut via fremleie. I 
tillegg så disponerer Nærøy kommune 12-15 leiligheter fra Nærøy eiendom AS, og cirka 36 fra Bolig - 
og eiendomsutvikling AS. I tillegg eier kommunen bofellesskap som Bjørkåstunet, Fiskerbyen, 
Sjøsiden og Tverrveien, som tilsvarer cirka 70 leiligheter.   
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Miljøtjenesten 

Miljøtjenesten i Nærøy kommune har to bofellesskap for personer med utviklingshemning. Dette er 
Bjørkåstunet og Tverrveien bofellesskap. I Bjørkåstunet disponerer miljøtjenesten 6 leiligheter hvorav 
5 leiligheter disponeres av beboere og en leilighet blir disponert til personalrom og kontor. 
Tverrveien har 8 leiligheter samt fellesareal og kontor. I tillegg til disse 2 bofellesskapene er det 5 
personer som bor i selveid leilighet og 2 personer som bor i privateid leilighet. Miljøtjenesten har per 
i dag totalt 16 hjelpemottakere som bor i kommunal leilighet. 

 

Det planlegges å bygge 7 nye leiligheter og en avlastningshybel. Med bakgrunn i planlagt nybygging i 
miljøtjenesten vil det være tilstrekkelig antall boliger i henhold til den informasjonen kommunen har 
per dags dato.  

 

Tjenesten kjenner til yngre barn med tyngre utfordringer og som man fremtidig kanskje ser har 
behov for å bo i bofellesskap med heldøgns bemanning. Flere av våre hjelpemottakere signaliserer at 
de ønsker å eie sin egen bolig, men samtidig at det ikke ligger så langt unna en personalbase. 

 

Innvandringstjenesten  

Per i dag er det 199 flyktninger som er bosatt i kommunal bolig og dette utgjør en stor andel av 
flyktningene. Disse er fordelt på 57 kommunale boenheter med 96 voksne og 76 barn. I tillegg leies 11 
private enheter med 15 voksne og 12 barn. Det er liten tilgang på private utleieenheter som gjør at 
mange flyktninger leier kommunale enheter. Videre er det tidsbegrensning på 3 år på leie av kommunal 
bolig, men da mange av flyktningene ikke lykkes med å skaffe egen bolig i løpet av denne tiden må de 
søke forlenget kontrakt. Det er også 3 flyktningfamilier hvorav 5 voksne og 3 barn som har kjøpt egen 
bolig. Det er flere som har fått finansieringsbevis for å kunne kjøpe egen bolig, men det meste av 
boligmarkedet har for høye priser.  

 

Rus – og psykiatritjenesten  

Rus – og psykiatri disponerer 12, 4 + 6 kommunale leiligheter hvorav en enhet er døgnbemannet. 
Videre er det 7 kommunale boliger som i dag er bosatt av brukere av rus og psykiatritjenesten. Totalt 
disponerer rus – og psykiatri i dag 29 enheter.  

 

Rus – og psykiatritjenesten opplever en større sirkulasjon av beboere enn tidligere i en del av 
boligene og dette er en ønsket utvikling. Tjenesten har to døgnbemannede baser og driver både 
helsetjenester og boveiledning. Dette er en tjeneste som er i rask endring og behovene forandrer seg 
på kort tid. Noen perioder er boligetterspørselen høy, mens andre ganger lav. En del av brukerne 
under denne tjenesten har store hjelpebehov og er vanskelig å bosette i ordinære boliger. Per i dag 
rapporterer tjenesten om et behov for 6-10 nye boliger.  

 



Side 5 av 10 

4.0 Hovedmål 
Hovedmålet i boligsosial handlingsplan er at Nærøy kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at 
det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkningen. Det skal være også være tilstrekkelig antall 
boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte i henhold til kommuneplanens samfunnsdel.  

 

4.1 Delmål  
Med bakgrunn i nasjonal strategi for boligsosialt arbeid er kommunens delmål: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo  
2. Flest mulig skal kunne eie egen bolig 
3. Alle med behov for tjenester skal få hjelp med å mestre boforholdet  
4. Den offentlige innsatsen skal være effektiv og helhetlig  

 

5.0 Tiltak i planperioden      
5.1 Organisering  
5.1.1 Boligkontor  
Det skal opprettes et boligkontor innen 1.04.19 som skal bistå vanskeligstilte innbyggere med 
veiledning og saksbehandling med rett bolig til rett person, med tilrettelegging for stabile boforhold. 
Det skal utarbeides rutiner for blant annet forpliktende og regelmessig samarbeid med naturlige 
samarbeidspartnere. Boligkontoret skal være en selvstendig enhet med egen enhetsleder. 
Boligtildelingsnemda ledes av enhetsleder for boligkontor. Boligkontoret skal lage vilkår for blant 
annet utleie. Boligkontoret har ansvar for å det boligsosiale arbeidet, samt boveiledningstjenesten 
(se 6.2.1). Boligkontoret skal være underlagt drift og utvikling og bestå av: enhetsleder, 
gjeldsrådgiver, boveiledere, rådgiver husbanken og vaktmester.  

 

5.2 Tjenester 
5.2.1 Boveiledning  
Boveiledning er opplæring, praktisk bistand og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale 
ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet.  
Boveiledning tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende etter søknad til 
brukerkontoret. For innvandrere tildeler brukerkontoret boveiledning i etterkant av 
introduksjonsprogrammet. Mottakere av boveiledning skal bo i egen bolig og ha behov for veiledning 
for å fremme evne til egenomsorg, opplæring og mestre boforhold. Boligveiledningstjenesten skal 
være underlagt boligkontoret.  

 

5.2.2 Gjeldsrådgiver  
Gjeldsrådgiveren skal bistå personer som har havnet i gjeldsproblematikk. Gjeldsrådgiver skal være 
underlagt boligkontoret.  
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5.3 Virkemidler  
5.3.1 Husbanken  
Startlån 
Startlån skal bidra til at personer med boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og 
beholde den. Lånet kan brukes til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig 
og til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.  

 

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lån i private banker. Lånet er 
behovsprøvd, og det skal legges vekt på om søkerne har langvarige problemer med å anskaffe bolig 
og om de har benyttet anledningen til å spare til egenkapital. Videre må låntaker kunne betjene lånet 
og utgifter til livsopphold. Uavhengig av disse vurderingene kan det gis lån til husstander med barn 
eller som har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, eller i saker der det er viktig å få en 
stabil bosituasjon innen kort tid. Det kan gis lån til refinansiering hvis det bidrar til at husstanden kan 
bli boende i boligen.  

 

Nærøy kommune har utarbeidet egne retningslinjer, der målgruppen er utvidet til å omfatte andre 
enn de som er mest vanskeligstilt. Dette for å stimulere til økt bosetting og nybygging. Det 
understrekes at det ikke må gå på bekostning av Husbankens retningslinjer.  

Boligtilskudd til etablering/tilpasning 
Tilskudd til etablering skal gis til personer/husstander som har varig lav inntekt og som ikke er i stand 
til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd, og bare de aller mest vanskeligstilte 
kan regne med å få tilskudd. Boligtilskudd til tilpasning skal brukes for å tilpasse bolig slik at du skal 
fortsette å bo der, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og 
behovet for tilskudd blir vurdert ut fra husstandens økonomiske situasjon. 

Bostøtte  
Personer under 18 år med barn eller personer over 18 år som ikke er i førstegangstjeneste kan søke 
bostøtte fra Husbanken. Dette forutsetter at man bor i egen bolig og at inntekten er under øvre 
inntektsgrense.  

 

5.4 Boliger  
5.4.1 Tiltak  
Selge kommunale boliger  
Nærøy kommune skal lage en plan for å selge en andel kommunale boliger. Vanskeligstilte skal 
prioriteres i kjøpsprosessen og det skal tilrettelegges for leie til eie.  
Leie til eie  
Nærøy kommune skal kjøpe bolig til personer som ikke får kjøpt bolig på det ordinære 
boligmarkedet. Det skal da inngås avtale med leietaker og kommunen setter av deler av husleien til 
egenkapital, slik at leier kan kjøpe boligen på sikt.  
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Housing first  
Housing first er en metode for varig bosetting av bostedsløse rusmiddelavhengige og/ eller psykisk 
syke. Boligkontoret kan sammen med rus/psykiatri tjenestene bistå tjenestemottaker med å skaffe 
bolig.  

 

5.4.2 Kommunale vilkår  
Gjennomgå rutiner for saksbehandling  
Forenkle søknadsprosesser for utbyggere og andre initiativtakere for å stimulere utbygging.  

Rekkefølgebestemmelser  
Utarbeide vilkår for utbygger med blant annet krav til utemiljø og rekkefølgebestemmelser for å 
tilrettelegge for sosiale og aktive utearealer.  

Reguleringsplaner  
Sikre at reguleringsplaner til enhver tid er oppdatert for å forenkle for utbyggere og initiativtakere, 
samt stimulere til utbygging.  

 

5.4.3 Stimulere utbyggere  
Attraktive tomter  
Sikre tilstrekkelig og attraktive tomter for utbygging i samarbeid med utbyggere.  

Investere  
Nærøy kommune skal der det er hensiktsmessig være med å investere i prosjekter for å bidra til 
oppstart på nybygg.  

Utbyggingsavtaler  
Nærøy kommune skal bidra med utbyggingsavtaler til utbyggere.  

Regelmessige møter    
Det skal avholdes regelmessige møter mellom DUA og næringsliv med tanke på kunnskap om 
boligbehov og muligheter for utbygging. Det er viktig å skape god dialog med næringslivet og gi 
forutsigbarhet for partene. Dette også for å påvirke utbyggere til å bygge boliger i tråd med 
kommunens behov, som for eksempel enkel og rimelige leiligheter og hybelleiligheter.  

Tilskudd  
Nærøy kommune skal vurdere mulighetene for å gi tilskudd til saksbehandling for å senke terskelen 
for utbyggere til å iverksette prosjekter.  

 

5.4.4 Bolyst  
Gode kommunale uteområder  
Nærøy kommune skal alltid lage en aktiv del i uteområdet ved etablering av kommunale bygg. Nærøy 
kommune skal også utvikle og vedlikeholde eksisterende uteområder.   

 

5.4.5 Nye kommunale boliger  
Boliger miljøtjenesten  
Det planlegges å bygge 7 nye leiligheter og en avlastningshybel for Miljøtjenesten.  
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Rus – og psykiatritjenesten  
Per i dag rapporterer rus – og psykiatri tjenesten om et behov for 6-10 nye boliger.   

5.5 Informasjon  
Informasjonsspredning  
Nærøy kommune bør etterstrebe å bruke eksisterende kanaler som Facebook, kommunens 
hjemmeside og media for å informere om blant annet husbankens virkemidler. Ansatte i kontakt med 
aktuelle brukere må også aktivt informere om eksisterende ordninger.  

Informasjonsmøter   
Det bør avholdes informasjonsmøter 1 – 2 ganger i året som omhandler boligsosiale ordninger og 
virkemidler.  

5.6 Kompetanse  
Boligkontoret må til enhver tid sikres tilstrekkelig kompetanse til å kunne ivareta det boligsosiale 
arbeidet på en hensiktsmessig måte. Dette forutsetter deltakelse på kurs og konferanser, samt andre 
kompetansehevende tiltak ved behov.   

 

5.7 Brukerplan  
Det skal i planperioden gjennomføres en brukerplanundersøkelse. Denne skal blant annet legges til 
grunn for det videre boligsosiale arbeidet, samt neste boligsosiale handlingsplan.  

 

6.0 Tiltakstabell  

Innsats-
områder 

Hovedmål 
Tilstrekkelig antall boliger for 
befolkningen som helhet, samt 
vanskeligstilte og 
omsorgstrengende  
 

Tiltak Ansvarlig Tids-
perspektiv 

Økonomi 

 Delmål     

Organisering  Godt sted å bo 
Helhetlig og effektiv innsats 
Mestre boforhold 
Eie egen bolig 

Boligkontor  
 

Drift – og 
utviklingssjef 
og helse – og 
sosialsjef  

01.04.2019   

Tjenester  Mestre boforhold Boveiledningstjenesten     

Tjenester  Eie egen bolig Gjeldsrådgiver  Helse – og 
sosialsjef 

  

Virkemidler  Eie egen bolig 
Godt sted å bo 
Mestre boforhold 

Startlån, boligtilskudd, 
bostøtte 

May Lise – 
tittel?  

Kontinuerlig   
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Boliger  Eie egen bolig Selge kommunale boliger til 
vanskeligstilte  
 

Enhetsleder 
bygg og 
eiendom  

  

Boliger  Eie egen bolig  Leie til eie  Enhetsleder 
bygg og 
eiendom 

  

Boliger  Godt sted å bo  Housing first    

Kommunale 
vilkår 

Helhetlig og effektiv innsats 
 

Gjennomgå rutiner for 
saksbehandling  

   

Kommunale 
vilkår 

Godt sted å bo Rekkefølgebestemmelser     

Kommunale 
vilkår 

Eie egen bolig 
 

Reguleringsplaner     

Stimulere 
utbyggere  

Eie egen bolig 
Godt sted å bo 

Attraktive tomter     

Stimulere 
utbyggere 

Eie egen bolig 
Godt sted å bo 

Oppdaterte 
reguleringsplaner  

   

Stimulere 
utbyggere 

Eie egen bolig 
Godt sted å bo 

Utbyggingsavtaler     

Stimulere 
utbyggere 

Eie egen bolig 
Godt sted å bo 

Regelmessige møter     

Stimulere 
utbyggere 

Eie egen bolig 
Godt sted å bo 

Tilskudd     

Bolyst Godt sted å bo Gode kommunale 
uteområder  

   

Nye 
kommunale 
boliger  

Godt sted å bo Miljøtjenesten – bygges  Enhetsleder 
miljøtjeneste
n  

  

Nye 
kommunale 
boliger 

Godt sted å bo Rus- og psykiatritjenesten 6- 
10 nye boliger  

Enhetsleder 
rus – og 
psykiatri   

  

Informasjon  Godt sted å bo 
Mestre boforhold 
Eie egen bolig 

Informasjonsspredning  Boligkontor  Kontinuerlig  0,-  

Informasjon  Godt sted å bo 
Mestre boforhold 
Eie egen bolig 

Informasjonsmøter  Boligkontor  Kontinuerlig  0,-  

Kompetanse  Helhetlig og effektiv innsats 
 

Kompetansehevende tiltak  Boligkontor    

Brukerplan  Helhetlig og effektiv innsats 
 

Gjennomføre 
brukerplanundersøkelse  

Enhetsleder 
rus – og 
psykiatri  
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Sak: Newtonrom i Ytre Namdal - forankring og utredning   

 
 

Vedlegg: 
1 Etablering av Newton-rom i Ytre Namdal - formannskapet 10.10.18 
2 Driftsbudsjett Newton-rom 
3 Investeringsbudsjett Newton-rom 
4 InnovArena AS - mail datert 09.10.18 

 
 
Sammendrag 
Sak angående etablering av Newton-rom i Ytre Namdal ble behandlet i Formannskapsmøte 
10.10.18. I dette møtet ble gjort følgende vedtak: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning om Newtonrom som pedagogisk metode for 
at elevene i Nærøy skal få innsikt og inspirasjon for kunnskap i realfag og videre grunnlag 
for å skape interesse for utdannelse og yrkeskarriere innen blå og grønn sektor i regionen. 
 
Det utredes hva som vurderes som den mest formålstjenlige lokaliseringen ut fra den faglige 
vurderingen av tilbudet, uavhengig av de økonomiske tilbudene som gjelder. 
Overslag over totale driftskostnader legges fram.  
Det forutsettes at utredningen blir koordinert med Vikna kommune.  
Det forutsettes at næringslivet står bak valg av lokasjon. 
 
Bakgrunn 
Etablering av Newton-rom i Ytre Namdal ble initiert av næringslivet i 2015/16. Utredningen 
av hva Newton-rom er og hvilken betydning dette kan ha for barnehage-, grunnskole- og 
videregående sektor ble ledet av Prosesskompetanse, og flere ansatte fra skolene i Ytre 
Namdal deltok, samt koordinator for kompetanseheving i Ytre Namdal. 
 
Skoleeier og administrativ ledelse i kommune/fylkeskommune var representert ved leder fra 
Vikna, og i ettertid ble det satt opp en arbeidsgruppe som skulle videreføre utredningen av 
Newton-rom. Dette arbeidet har ikke kommet i gang, og Namdalskysten næringsforening tok 
tak i dette på nytt.  



I møtet 10.10.18 ble Formannskapet i Nærøy orientert om Namdalskysten Næringsforenings 
vedtak om lokalisering. 
 
 
 
 
Vurdering 
Newton-rom er etablert flere steder i Norge, og har størst utbredelse i Nordland fylke. Dette 
er et konsept som skal bidra til å konkretisere læringsmål innenfor flere fag, med spesielt vekt 
på naturfag og teknologi.  
 
For at Newton-rom skal kunne benyttes av grunnskole og videregående, er det vesentlig at 
innholdet stemmer overens med læringsmål i fag. Det innebærer at Newton-konseptet for 
eksempel må utstyres slik at det samsvarer med læringsmålene, for å legitimere besøk som 
vil ta hele, eller deler av skoledagen.  
 
En innredning og utforming av et Newton-rom i Ytre Namdal som samsvarer med læreplanen 
vil være utfordrende å gjennomføre og vurdere på dette tidspunktet, ettersom det nå arbeides 
med en fagfornyelse, og en ny læreplan. Med det vi vil få en læreplan som er mer 
framtidsrettet, med færre hovedområder og mål i hvert fag, en fagplan der blant annet 
dybdelæring blir fokus. Fagfornyelsen innføres i skoleåret 2019/20, derfor er det på dette 
tidspunktet vanskelig å avgjøre om innholdet i Newton-rommet, samsvarer med den nye 
læreplanen. 
Samtidig vet vi at fagfornyelsen vil ha et stort fokus på teknologi, og at dette vil være et 
kjerneelement i naturfag der elevene gjennom praktisk problemløsning skal modellere, 
konstruere, forstå, bruke og utforske teknologi knyttet til hverdagssituasjoner og innovasjon. 
Newtonrommet kan gi elevene mulighet til å arbeide praktisk og relevant, og innholdet i 
rommet vil trolig være nødvendig å tilpasse slik at det samsvarer med læreplanen, uansett 
ligger dette fram i tid. 
 
Utgangspunktet for Newton-rom utredningen, var et initiativ fra næringslivet, der det etter 
skolens oppfatning ble sagt at næringslivet påtar seg kostnadene med å etablere og innrede 
Newton-rommet, som skolene skal drifte, blant annet ved å ta på seg utgiftene til å bemanne 
opp rommet. Hvem som skulle dekke driftskostnader knyttet til husleie, strøm osv. var ikke 
tydelig avklart. Ettersom dette er et samarbeidsprosjekt, og de ulike kommunens bruk av 
rommet ikke er avklart, vil det på dette tidspunktet være utfordrende å si om vi vil ha behov 
for Newton-rom med åpningstid hver dag, eller om det blir et Newton-rom med åpningstid to 
dager i uka, slik det for eksempel er i Åfjord kommune, eller tre dager, slik det er i Steinkjer.  
 
For skoleelever i Nærøy vil reisetid og reisekostnader ha betydning for i hvor stor grad et 
Newton-rom vil kunne benyttes. Å flytte et trinn fra Kolvereid til Rørvik en dag, koster flere 
tusen kroner, det har vi erfaring med i dag. Det er også hensiktsmessig at hele dagen benyttes 
på Rørvik når en først drar dit, ettersom det vil gå med mange skoletimer på reising. 
Kostnader til reiser er ikke utredet, og det er heller ikke vurdert i hvor stor grad det er mulig 
for elevene å avvikle pauser og utetid, når de besøker Newton-rommet. 
 
Å vurdere den mest formålstjenlige lokaliseringen, vil derfor være en av de minst krevende 
faktorene å utrede for oppvekstsektoren i Nærøy. En lokalisering på Vikna vil innebære at 
skolene vil ha store reisekostnader for å besøke Newton-rommet, noe som trolig vil ha 
innvirkning på hvor ofte rommet vil benyttes.  
Det må også avklares i hvor stor grad innholdet stemmer overens med fagplanene i 
grunnskolen, og hvor store kostnadene vil bli i forhold til drift av rommet.  



Fylkeskommunen og skoleelever i Nærøy og Vikna er i målgruppen for å kunne benytte seg 
av rommet. Det vil derfor være viktig at det avklares om de videregående skolene ønsker å 
delta i samarbeidet, og hvordan eventuelle kostnader skal fordeles.  
I arbeidet med kommunesammenslåing, og i avvente av en ny læreplan for skolen, vil det 
derfor være hensiktsmessig å overlate den videre utredningen av Newton-rom i Ytre Namdal, 
til prosjektgruppen for nye Nærøysund kommune, samt å trekke fylkeskommunen med i 
arbeidet.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Videre utredning av Newton-rom i Ytre Namdal overlates til prosjektgruppen for Nærøysund 
kommune. Det er vesentlig at en i den videre utredningen også tar med de to videregående 
skolene i arbeidet.  
Utredningen må ivareta følgende faktorer: 

 Avklare ressursbehov knyttet til drift av bygget og behov for personalressurser, og 
avklare hvem som skal ha økonomisk ansvar for dette. 

 Sikre at innhold i Newton-rommet samsvarer med fagfornyelsen og ny læreplan i fag 
fra 2020. 

 Kartlegge reisekostnader for skolene og muligheter for praktisk organisering av en hel 
skoledag på Newton-rommet. 

 Innhente informasjon om organisering og drift av Newton-rom i andre kommuner 
med tilsvarende størrelse. 

 Avklare mest hensiktsmessig lokalisering i forhold til praktisk bruk av Newton-
rommet for grunnskoler og videregående skoler i Nærøysund.  

 
 
 
  
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 30.10.2018  
Behandling: 
Kjartan Åsebø (KrF) er rektor på Val videregående skole. Utvalget foretok en  
habilitetsvurdering og Åsebø ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6, 2. ledd erklært 
inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Korrigering av protokoll: Kjartan Åsebø er styreformann i Val FoU AS som er medeier 
i InnovArena AS og det var denne rollen som førte til inhabilitet. 
 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker fremmet følgende forslag: 
Utvalget er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet samsvarer 
med læreplanen. 
Utredninger knyttet til drift av Newton-rommet må klarlegges, og hvilke økonomiske 
konsekvenser det har for skolene.  
Utredningen gjøres sammen med Vikna. 
 
Avstemming: 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Utvalget er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet samsvarer 
med læreplanen. 



Utredninger knyttet til drift av Newton-rommet må klarlegges, og hvilke økonomiske 
konsekvenser det har for skolene.  
Utredningen gjøres sammen med Vikna. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Brev fra Sinkaberg Hansen datert 24.09.18 ble delt ut i møtet. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet 
samsvarer med læreplanen. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet 
samsvarer med læreplanen. 
 
Videre utredning av Newton-rom i Ytre Namdal overlates til prosjektgruppen for 
Nærøysund kommune. Det er vesentlig at en i den videre utredningen også tar med de 
to videregående skolene i arbeidet.  
Utredningen må ivareta følgende faktorer: 

 Avklare ressursbehov knyttet til drift av bygget og behov for personalressurser, og 
avklare hvem som skal ha økonomisk ansvar for dette. 

 Sikre at innhold i Newton-rommet samsvarer med fagfornyelsen og ny læreplan i fag 
fra 2020. 

 Kartlegge reisekostnader for skolene og muligheter for praktisk organisering av en hel 
skoledag på Newton-rommet. 

 Innhente informasjon om organisering og drift av Newton-rom i andre kommuner 
med tilsvarende størrelse. 

 Avklare mest hensiktsmessig lokalisering i forhold til praktisk bruk av Newton-
rommet for grunnskoler og videregående skoler i Nærøysund.  
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Sak: Etablering av Newton-rom i Ytre Namdal   
 

 

Vedlegg: 

1 Driftsbudsjett Newton-rom 

2 Investeringsbudsjett Newton-rom 

3 InnovArena AS - mail datert 09.10.18 

 

Sammendrag 

Næringslivet i Ytre Namdal, og særlig virksomheter med direkte eller indirekte tilknytning til 

sjømatnæringa, har over flere år hatt et særlig fokus og tiltak som på sikt skal øke 

rekrutteringsgrunnlaget til næringa. Ønsket om etablering av et blått Newton-rom er et 

konkret tiltak som understøttes av næringsliv nettopp for å øke fremtidig rekruttering, økt 

motivasjon og interesse for realfag og teknologifag. Det er ønskelig med et kommunalt 

eierskap der investering og drift av et Newton-rom er et spleiselag mellom privat næringsliv 

og det offentlige. Namdalskysten Næringsforening overtok eierskapet på prosjektet etter at 

forstudiet i 2016-17 konkluderte med at en bør gå videre med å utforme og beskrive 

grunnlaget for etablering av Newton-rom, der næringslivet tar en aktiv rolle i utforming og 

etablering. Målet med forstudien «Newton-rom i Ytre Namdal» var å fremskaffe et 

beslutningsgrunnlag for etablering av et nytt undervisningskonsept i Ytre Namdal, med 

langsiktig mål om bedre rekruttering til blå sektor, og skape større interesse for marin og 

maritim sektor. 

 

Så langt i prosjektet er lokalisering og drift/investeringsbudsjett avklart og det er behov for en 

politisk oppslutning før prosjektet går videre med intensjonsavtaler mot privat næringsliv og 

offentlige aktører. 

 

Bakgrunn 

Blå sektor har de siste årene slitt med rekruttering til marin og maritim utdanning og yrker, til 

tross for at disse næringene bare i Ytre Namdal har behov for å ansette mer enn 1000 

personer fram mot 2025 (SNPYN 2015-25).  

Det er mange ulike faktorer som spiller inn på ungdom sine utdannings- og yrkesvalg, og for 

å utvikle gode rekrutteringstiltak behøver en kunnskap om hvilke faktorer som påvirker 

ungdommenes valg.  



I regi av prosjektet IPS (Individuell tilrettelagt praksis for elever i sjømatnæringen) er det 

perioden 2015-2017 gjennomført en kartlegging av hvilke kriterier ungdom i Ytre 

Namdal/Bindal vektlegger når de foretar sine utdanningsvalg. Undersøkelsen har omfattet 

også spørsmål om hvordan ungdom oppfatter blå sektor, og i hvilken grad de kjenner til ulike 

bransjer og bedrifter. Spørreundersøkelsen har omfattet alle ungdomsskoleelever i Ytre 

Namdal og Bindal, samt elever på VG1 på Ytre Namdal vgs og Val vgs. Det er ca 550 elever 

som har deltatt i undersøkelsen hvert år, noe som gir et unikt materiale og kunnskap i forhold 

til hvordan ungdommene tenker rundt «blå» utdanning. Holdt opp mot aktivitetene som er 

gjennomført i regi av IPS gir det også et godt innblikk i hvilken effekt ulike 

rekrutteringstiltak har.  

Skoleelevene i Ytre Namdal og Bindal beskriver blå sektor som fremtidsrettet og nyskapende 

med fokus på teknologi og miljø. Samtidig svarer over halvparten at de ikke vet hvilken jobb 

en kan få innenfor blå sektor. Kartleggingen viser at hele 87% kan tenke seg en yrkesframtid 

i regionen. Men når over halvparten er usikre på om de vil flytte tilbake til regionen etter endt 

utdanning, vil det være viktig å ta på alvor de motivasjonsfaktorene ungdommene beskriver 

for å ta blå utdanning; egne interesser og praktisk tilnærming til sektoren.  

Allerede etter den første kartleggingen (2015) konkluderte en med at det bør settes i gang 

flere tiltak som tar sikte på at marin og maritim sektor blir mer kjent og attraktiv for barn og 

ungdom i skolealder. Et av disse tiltakene er etablering av Newton-rom i Ytre Namdal.  

Hva er et Newton-rom?  

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt 

undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-

lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer 

introdusere besøkende klasser, sammen med klasselærer, til en gitt Newton-modul som varer 

fra tre timer til to skoledager. Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til 

sted, men det er anbefalt at et Newton-rom er 150-200 m2, og innehar fasiliteter som et 

enkelt laboratorium, et lite amfi samt arealer til å praktiske og utforskende oppgaver.  

En forstudie for utredning av Newton-rom i YN som ble gjennomført i 2016-17 (delfinansiert 

av NYN) konkluderte med at en bør gå videre med å utforme og beskrive grunnlaget for 

etablering av Newton-rom, der næringslivet tar en aktiv rolle i utforming og etablering. 

Forstudien sin styringsgruppe ønsket å utfordre NTFK på å være med å delfinansiere dette 

arbeidet.  

Det omsøkte prosjektet skulle jobbe spesifikt med å konkretisere funksjon og innhold i et 

Newton-rom i YN. Opplæringskontoret for Fiskerifag i Nord-Trøndelag vil være en naturlig 

innspills- og samarbeidspartner, spesielt med tanke på de erfaringene de har høstet når det 

gjelder samarbeid skole-næringsliv gjennom prosjektet IPS.  

Hovedmålet:  

Som ledd i å styrke lokal og regional rekruttering til blå sektor i Ytre Namdal og Trøndelag, 

skal prosjektet jobbe mot etablering av et Newton-rom i Ytre Namdal. Newton-rommet skal 

være et næringslivsforankra redskap for å gjøre barn og ungdom bedre kjent med hva blå 

sektor er, og øke rekrutteringen til utdanning og yrkesvalg innen marint- og maritimt 

næringsliv.  

Innenfor hovedmålet skal prosjektet jobbe med følgende delmål:  

1. Forankre Newton-rom blant relevant næringsliv, kommunal administrasjon og 

utdanningsinstitusjoner.  



2. Etablere intensjonsavtaler med næringsliv og det offentlige.  

3. Avklare eierskap og lokalisering av Newton-rom.  

4. Utvikle opplæringsmoduler tilpassa lokalt næringsliv sine ønsker og behov.  

5. Utarbeide detaljerte budsjetter for etablering og drift av Newton-rom.  

Forankring  
Både Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2017 og Marin Strategiplan 

Trøndelag (2015-2018) fremhever kompetanse (utdanning) som et av de viktigste 

fylkeskommunale virkemidlene for å legge til rette for økt verdiskaping i marin sektor på 

Trøndelagskysten. Her sies det blant annet at rekruttering er et tverrsektorielt område som 

krever samhandling mellom mange ulike aktører og instanser. Denne samhandlingen er i dag 

ikke god nok og en ser et stort forbedringspotensiale innen utvikling av samspillet mellom 

skole, næringsliv og offentlig sektor. En ser det som absolutt nødvendig å utvikle mer 

kunnskap om hvilke metoder som gir resultater i rekrutteringsarbeidet, der en har et svært 

godt utgangspunkt og grunnlag gjennom det arbeidet som er gjennomført i regi av prosjektet 

IPS i perioden 2012-2017.  

 

SNPYN 2015-25 peker på rekruttering til verdikjede matproduksjon som et av de viktigste 

strategiske arbeidsområdene de neste 10 årene. Svært mange av de 1000 nye arbeidsplassene 

som skal skapes i regionen i planperioden vil komme innenfor blå sektor. Dette betyr igjen at 

rekrutteringsarbeidet må ha en klar og strategisk profil, der det å jobbe med ulike tiltak retta 

mot flere aldersgrupper vil være et sentralt virkemiddel. Skal en klare å realisere det 

potensialet som det snakkes og skrives om innen blå sektor vil det være viktig at barn og 

unge også på et tidligere tidspunkt blir kjent med hva dette inneholder og innebærer, både 

lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektet IPS ble avsluttet sommeren 2017. Her ble det jobbet 

målbevisst med omdømmebygging og rekruttering til blå sektor, og har i løpet av den 5-årige 

prosjektperioden gjort seg svært mange nyttige erfaringer. Ikke minst ga prosjektperioden 

erfaring av at det er viktig å jobbe mot ulike aldersgrupper, og å la barn og unge selv få delta 

aktivt når næringslivet skal presenteres. Gjennom gründer-camper, marine leirer, fagdager, 

mat-stunt etc, har barn og unge bokstavelig talt fått se, ta på, lage og smake på hva blå sektor 

innebærer. Dette er jo også selve grunntanken med et Newton-rom.  

Mye av tenkesettet og aktivitetene fra IPS-prosjektet vil bli videreført gjennom dedikerte 

ressurser i Opplæringskontoret for Fiskerifag i Nord-Trøndelag (OFNT). Dette vil være med 

og sikre en helhetlig og gjennomgående «blå tråd» i omdømme- og rekrutteringsarbeid, fra 

grunnskole til lærlingeløp og fagbrev.  

Innenfor videregående opplæring har det de siste årene vært en uttalt satsing på FYR 

(Fellesfag, Yrkesretting og Relevans). Newton-rom vil kunne fungere som en arena for 

introduksjon av FYR til elever i grunnskolen, og en vil dermed kunne få en regional tråd i 

denne nasjonale satsingen på en større grad av yrkesretting av fellesfag i yrkesfaglige 

utdanningsløp.  

Det er etablering av de varige strukturene som skaper gjenkjennbarhet over tid, og som bidrar 

til at barn og unge har bedre forutsetninger til å foreta utdannings- og yrkesvalg som er tufta 

på regionens eget næringsliv. Dette vil på sikt øke tilgangen på kvalifisert lokal arbeidskraft. 

Etablering av Newton-rom i Ytre Namdal vil være en varig struktur, der barn og unge 

gjennom flere årstrinn får et møte med blå sektor gjennom en næringslivs-nær 

opplæringsarena.  

 



Samarbeidspartnere  

Prosjektet vil samarbeide tett med næringslivet i regionen. Dette vil være aktører som har hatt 

en sentral rolle når det gjelder omdømmebygging og rekruttering til blå sektor i prosjektet 

IPS. Næringslivet er direkte representert i prosjektets styringsgruppe, samt at prosjekteier er 

næringslivets interesseforening.  

Elevene i grunnskolene i Nærøy, Vikna og Leka vil være Newton-rommets hovedmålgruppe, 

og følgelig vil prosjektet arbeide tett sammen med representanter for skolene. Dette vil 

spesielt være i forbindelse med faglig innhold, modulutvikling, læreplananalyser og praktiske 

forhold rundt logistikk og gjennomføring av opplæringsmoduler.  

Kommunene, som skoleeiere, vil også bli naturlig involvert i prosjektet gjennom politisk og 

administrativ forankring av prosjektet. Kommunene er tiltenkt en sentral rolle i driften av 

Newton-rommet, og avklaringer rundt mulige finansielle driftsmodeller vil være en viktig del 

av prosjektet. Kommunesektoren er representert i prosjektets styringsgruppe fra 

administrativt nivå.  

De videregående skolene i regionen (Ytre Namdal vgs og Val vgs) tilbyr opplæring innen 

marine og maritime fagområder. Gjennom deres deltagelse i prosjektet (herunder i 

referansegruppen) vil en se på hvordan Newton-rommet kan brukes i deres opplæring og 

integreres i læreplanene.  

Aktiviteter  

• Forankre prospektet Newton-rom blant relevant næringsliv, kommunal administrasjon og 

utdanningsinstitusjoner.  

• En forutsetning for å lykkes med etablering av et velfungerende Newton-rom er en felles 

forståelse mellom næringsliv og det offentlige av målsettingen med Newton-rommet. Dette 

krever en god dialog der «partenes» målsettinger, utfordringer og muligheter belyses. 

Gjennom møter og dialog skal en også sikre en omforent forståelse av finansiering, i 

forhold til nødvendige investeringer og drift.  

• Møter og presentasjoner for sentrale enkeltaktører innen næringsliv.  

• Møter med kommunal administrasjon (inkl. skolesjefer) samt politiske nivå.  

• Orientering og involvering av rektorer, rådgivere og lærere.  

• Utrede hvordan Newton-rom kan brukes i videregående opplæring gjennom tett samarbeid 

med Val og Ytre Namdal videregående skoler. 

• Implementering av tenkning Newton-rom i desentralisert lærerutdanning i Ytre Namdal 

(fokus naturfag). 

Etablere intensjonsavtaler med næringsliv og det offentlige 

I prosjektet skal det utarbeides intensjonsavtaler som beskriver hvilken rolle ulike aktører 

skal ha i etableringen av Newton-rom. Avtalene skal beskrive forpliktelser og rettigheter når 

det gjelder bruk av Newton-rom, samt hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

effektuering av avtalene.  

 



Avklare lokalisering av Newton-rom, samt avklare eierskap 

En ser for seg det at det kan være flere aktuelle tilbydere av bygningsmasse for et Newton-

rom i YN. Prosjektet skal beskrive hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for valg av 

lokalisering, og på bakgrunn av dette fattes vedtak om hvor en ønsker plassering. Av dette 

følge videre en avklaring om logistikk og transport, som en del av det totale driftsbudsjettet 

for Newton-rommet.  

Avklaring om eierskap til Newton-rommet vil være viktig med tanke på at det skal være et 

strategisk redskap for å øke rekrutteringen til lokalt næringsliv, der samspillet næringsliv og 

skole er essensielt.  

På bakgrunn av avklart lokalisering skal det utarbeides leieavtaler for bygningsmasse, samt 

driftsavtale med aktuelle brukerkommuner. En vil også se på mulige brukeravtaler for vg 

skoler og andre aktuelle brukere. 

• Utarbeide leieavtale for bygningsmasse 

• Driftsavtale med kommuner 

• Avklare forhold rundt logistikk og transport  

 

Utvikling av opplæringsmoduler tilpassa lokalt næringsliv sine ønsker og behov 

Newton-rommet skal ha en blå profil. Dette betyr at det i tillegg til eksisterende Newton-

moduler også må utvikles nye moduler som er spesielt tilpassa et fokus på blå sektor. Som en 

del av utviklingsarbeidet må en foreta en læreplananalyser for ulike årstrinn og definere 

aktuelle læreplanmål. Et viktig moment vil være å beskrive hvordan læreplanmålene skal 

integreres i opplæringen som gis på Newton-rommet, slik at en er tydelig på merverdien med 

Newton-rommet i forhold til ordinær undervisning i skolen og klasserommet.  

• Definere aktuelle læremål og vurdere eksisterende og nye moduler. 

• Gjennomføre læreplananalyse for ulike årstrinn.  

• Beskrive hvordan læreplanmålene integreres i opplæring på Newton-rom.  

 

Utarbeide detaljerte budsjetter for etablering og drift av Newton-rom 

De forannevnte avklaringene vil danne grunnlaget for budsjetter for etablering av Newton-

rom. Dette omfatter både investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Budsjettene skal være så 

detaljerte at de kan danne styringsverktøyet for etablering av Newton-rom, samtidig som at 

de sammen med konseptbeskrivelser gir et fullverdig beslutningsgrunnlag for kommunene i 

Ytre Namdal med tanke på drift av et Newton-rom.  

Basert på erfaring fra de andre Newton-rommene i Nord-Trøndelag, vil prosjektet ha fokus 

på varig driftsmodell, også i budsjettarbeidet. Det er opprettet dialog mellom prosjektet og 

Newton-rom i Steinkjer og Verdal. Det vil være viktig å bygge videre på dette samarbeidet, 

der Newton-rom Ytre Namdal blir en aktiv deltaker i nettverket.  



Avhengig av prosjektets måloppnåelser i forhold til forankring og forpliktelser utarbeides 

kravspesifikasjon for Newton-lærer, med påfølgende utlysning og ansettelse.  

• Investeringsbudsjett og driftsbudsjett.  

• Utarbeide kravspesifikasjon for Newton-lærer, og ansette Newton-lærer(e).  

 

Målgrupper  

Newton-rom etableres som et verktøy for regionalt næringsliv og offentlige tilretteleggere, 

med elever i grunnskolen og videregående skoler som dedikerte målgrupper. Newton-rommet 

bygger rundt et blått fokus, og det vil være naturlig at nedslagsfeltet i tillegg til Ytre Namdal 

også omfatter andre kommuner i Trøndelag, både kystkommuner og innlandskommuner.  

I forstudien som ble gjennomført ble også barnehage og høgskole/universitet spilt inn som 

aktuelle målgrupper. Dette vil bli vurdert og utreda nærmere i prosjektet.  

 

Resultat  

Resultatene i prosjektet vil være at en får etablert et bredt og gjennomarbeidet grunnlag for 

etablering av Newton-rom Ytre Namdal. Dette innebærer konkrete resultater som: 

• Forankring i kommunal forvalting gjennom skole- og oppvekstsjefer samt politisk nivå. 

• Etablering av formelle avtaler for bygningsmasse, utstyr, leieforhold og drift.  

• Vurdering og utvikling av opplæringsmoduler tilpassa lokalt næringsliv sine ønsker og 

behov.  

• Detaljerte budsjetter for etablering og drift av Newton-rom.  

 

Effekter  
Effektene av prosjektet vil være i tråd med målsettingene for blå sektor i SNPYN og andre 

regionale/fylkeskommunale strategier og plandokument. Dette vil være effekter gjeldende 

spesifikt for Ytre Namdal men i svært stor grad også gjeldende generelt for hele Trøndelag. 

Gjennom etablering av Newton-rom vil en få et kompetansesenter der samspillet mellom 

næringsliv og skole vil være både arbeidsmetodikken og en sentral målsetting.  

Prosjektet ser for seg at et Newton-rom vil ha effekter på mange ulike plan:  

• Økt grad av næringslivsfokusert opplæring tilpassa lokalt næringsliv sine behov for 

kvalifisert arbeidskraft.  

• Bedre tilpasning mellom utdanning på alle nivå i opplæringen og arbeidslivets behov for 

kompetanse.  

• Helhetlig og langsiktig fokus på målsettingen om +1000 arbeidsplasser i YN innen 2025.  

Mer praktisk retta tilnærming til realfag for elever i grunnskolen. 

• Tettere kobling mellom skole og næringsliv.  



• Muligheter for kursaktivitet og etterutdanning for lærere. 

• Newton-rom som koblingspunkt opp mot høgskoler/universitet.  

 

Lokalisering  

Det er tidligere anbefalt offentlig eide lokaler, mht.økonomi. I tillegg er det lagt inn 

momenter som: 

● Reiseavstand fra skoler til undervisningslokalet 

● Fagkompetanse, for eksempel bruk av fagkompetanse i eksisterende 

undervisningslokaler 

● Helhetlige kulturopplevelser kombinert med undervisning 

● Utnyttelse av lokalitetens uteområde, for eksempel nært sjøareal 

 

Kravspesifikasjon til de 4 aktuelle lokalitetene ble utsendt med frist 30.09.18 for å levere 

tilbud på leie. Det ble mottatt to tilbud om lokalisering innen fristen. 

 

 

Utsendt kravspesifikasjon til 4 tilbydere: 

• Museet Midt, Norveg 

• Ytre Namdal VGS 

• Sinkaberg-Hansen AS 

• InnovArena AS 

 

Med bakgrunn i møte … vedrørende Newton rom, oversendes følgende kravspesifikasjon for 

etablering og drift. 

 

Utforming av planløsning for et Newton-rom er beskrevet i konseptet, men legger ved 

eksempler fra andre. Universiell utforming er imidlertid et krav. 

 

Leiekostnader for arealer 150-250m2 fordelt på: 

• Hovedrom 

• Lab 

• Amfi 

• Lager og lærerkontor 

 

Disse lokalene skal leveres uinnredet, hvitmalt, installert ventilasjon og klar for utrusting. 

 

I tillegg må det som del av, være umiddelbar tilgang på toaletter og garderobe, som sammen 

med fellesarealer som kantine, teknisk rom og inngangsparti, inngår i oversikten av 

leiekostnader. 

 

Ber om en vurdering av hvorfor et Newton rom bør lokaliseres hos dere og hvilken merverdi 

for Newton rommet, det kan innebære.  

 

Ytre Namdal VGS og InnovArena AS oversendte tilbud innen frist 30.09.18 i tråd med 

kravspesifikasjon for konseptet. 

Styret i Namdalskysten Næringsforening vurderer at begge lokasjonene vil gi en bred 

oppslutning fra næringslivet. Det som imidlertid er viktig å påpeke, er at etablering av et blått 

Newton-rom i Ytre Namdal fordrer et sterkt kommunalt eierskap, og kostnader til drift vil 

være en viktig faktor avgjørelsen blir fattet på. 



Gjennomgang av tilbudene: 

InnovArena: 

InnovArena vil kunne tilby en svært sentral lokalisering i Rørvik sentrum. Dette vil bli topp 

moderne fasiliteter, i samlokalisering med et aktivt næringsliv. Impulser og oppmerksomhet 

fra næringsaktørene vil bli sentralt for Newton-rommets ansvarlige.  

Kostnadsmessig vil en lokalisering ved InnovArena gi en utgift til leie av hovedarealet for 

Newton-rommet samt de fellesareal som er lokalisert i bygget. I forbindelse med selve 

etableringen av Newton-rommet, foreligger det en lovnad om sponsing på 4 millioner kroner.  

InnovArena mener klart at en lokalisering der, kan gi Newton-rommet betydelig merverdi 

gjennom kobling av aktiviteter direkte opp mot operasjonelle næringsaktører innenfor 

relevante fagområder og pågående utviklings-prosjekter i næringsklyngen. 

Tilbudet beskriver også at ansvarlig leder på et Newton-rom må etablere og vedlikeholde 

kontakt med næringslivet for sponsing, teambuilding mm. Bør derfor være plassert sammen 

med en næringsklynge. Flerbruk av rommet er viktig og da det er mange ulike aktører i 

InnovArena, mener de at det vil være enklere å leie ut rommet til bedriftene som er leietakere 

i bygget. De vil ha en eierfølelse til rommet og tar derfor godt vare på utstyret. 

 

Mulig realisering/åpning av Newton-rom i InnovArena er høst 2019 

 

Ytre Namdal VGS: 

Ytre Namdal VGS (YNVS) har planer om å flytte Ytre Namdal fagskole (YNF) inn i nye 

lokaler som skal bygges i tilknytning til Sikkerhetssenteret Rørvik AS. De vil da frigi 3.etg 

på hovedbygget, og vil tilby lokalisering av Newton-rom der.  

YNVS oppgir i sitt tilbud at de er en allerede etablert undervisningsinstitusjon med opplæring 

og undervisning som primæroppgave.I tillegg er YNVS en organisasjon med lang erfaring i å 

ta i mot og ta vare på barn og unge. 

Ved YNVS er det allerede etablert infrastruktur med buss-stopper, fellesarealer og kantine. 

 

YNVS er en offentlig og nøytral virksomhet i regionen. 

 

Dersom skolens ressurssituasjon tilsier det, kan det være aktuelt for Newton-læreren å ha 

deler av stillingen knyttet til deres virksomhet. 

 

YNVS definerer seg som et sterkt fagmiljø med høy kompetanse innen områdene: 

Matematikk, Fysikk, Kjemi, Biologi, Naturfag, Teknologi og industriell produksjon, 

Maritime fag, elektro og Mat/hygiene 

 

Lokalene vil stå klare for tilpasning til formålet senest våren 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Økonomisk oversikt av tilbudene: 

 

Tilbyder Felleskostnader Areal Pris 

YNVS FDV og strøm inkludert 206,5 kvm 330 400 

Totalpris   kr 330 400 

InnovArena Newton-rom 166.7kvm 283900 

 Fellesareal 2. etg 15 kvm 25500 

 Fellesareal øvrig 26 kvm 
44200 

 Kantinebidrag pr. Ansatt   6 000 

 Strøm/renhold fellesareal  35785 

 Avfallshåndtering  15656 

 Brøyting/strøing/kosting  5591 

 Drift/vedlikehold tekniske 

installasjoner 

 10064 

 Ordinære 

vaktmestertjenester - 

 33548 

 Telefoni/internett -  22366 

Totalpris   kr 482610 

 

 

Newton-moduler for Ytre Namdal 

Det finnes over 30 moduler innen ulike fagområder som f.eks. energi, matematikk, kyst- og 

havbruk, verdensrommet, geologi og teknologi. Det er moduler for barnehagen, småtrinn, 

mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Forstudien har sett på ulike modultyper 

som  tar utgangspunkt i marin og maritim sektor, samt automasjon og energi. 

Hovedprosjektet må avklare endelige modulvalg sammen med næringsliv og kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forstudien konkluderer imidlertid med at følgende moduler kan være aktuelle for å bygge 

opp under strategisk næringsplan og et blått fokus: 
 

Tema Barnetrinn Ungdomstrinn Videregående 

Energi  Newton Engia Newton Engia 

    

Automasjon 1.-4. We do – 
dyrehage 

Newton Engia Newton Engia 

 5.-7. Roboter og 
matematikk 

  

    

Havbruk 5.-7 Salmo Salar  Frisk som en fisk 

 7. Matfiskoppdrett  Klar for havet 

    

Kystsamfunn/fiskeri 1.-4. Hvilken fisk er 
jeg 

Dyr og planter i 
fjærasonen 

 

 5.-7. Mat=fisk   

 

 
Fra politiske vedtak er gjennomført og avtaler inngått med investorer, vil det være viktig med 

god planlegging av logistikk, implementering i skolene og oppbygging av Newton-rom.  

Det vil ta ca. 3 måneder fra man inngår innkjøpsavtale til Newton-rommet er klar for bruk. 

 

 

Vurdering 

Med utgangspunkt i nåværende prosjektfase og målsetting for etablering av Newton-rom i 

Ytre Namdal høsten 2018, er prosjektet sterkt forsinket. Dette har oppstått som følge av 

vakanse og skifte av daglig leder i Namdalskysten Næringsforening 2 ganger etter at 

prosjektet ble igangsatt. Etter en helhetlig gjennomgang av forhistorie og gjennomførte 

oppgaver så langt i prosjektet, er det viktig å få landet noen delmål i nåværende prosjektfase.  

 

Intensjonen bak et Newton-rom er å øke interesse og forståelse for realfag og teknologifag 

blant elever i grunnskole og videregående skole, i tillegg vil også barnehagebarn og studenter 

være en aktuell målgruppe. Forstudiet på etablering av Newton-rom i Ytre Namdal viser at 

det er både et ønske og vilje i privat næringsliv om etablering og medfinansiering. Det er 

også forankret i overordnet plandokumenter gjennom Regionalt utviklingsprogram for Nord-

Trøndelag 2017 og Marin Strategiplan Trøndelag (2015-2018).  

 

Neste skritt må være å få på plass intensjonsavtaler om konkrete økonomiske bidrag fra 

næringslivet samt en solid forankring i kommuneadministrasjonens avdeling for oppvekst. 

 

Vedlagt saken er et drift/investeringsbudsjett som forutsetter oppstart høsten 2020 med 

minimum 1,5 årsverk tilknyttet Newton-rommet. Tallgrunnlaget er innhentet fra kommunal 



sektor, der det tas utgangspunkt i tilsetting av Newton-lærer(e) med kompetanse på 

lektornivå. Investeringsbudsjettet tar utgangspunkt i tallgrunnlag som fremkom i forstudiet 

og må kvalitetssikres mot gjeldende kostnader ved effektuering av bestilling. Det er 

imidlertid klare signaler på at etableringskostnader kan dekkes opp med sponsing fra 

næringsliv. 

 

Logistikkmessige forhold rundt de ulike målgruppenes bruk av Newton-rommet vil være 

avhengig av hvilke valg som tas av skoleledelsen. Dersom planlagt bruk innebærer behov for 

ekstra transport, vil dette bli et økonomisk spørsmål som må avklares i den videre 

prosjektperioden. 

 

Vedrørende lokalisering av Newton-rommet og dermed arealkostnader, er det mottatt 2 

tilbud. Begge de innsendte tilbudene kan gi et godt faglig og lokaliseringsmessig 

utgangspunkt for etablering av et blått Newton-rom i Ytre Namdal. Det som er viktig på lang 

sikt, er et økonomisk grunnlag, både på drift og inntektssiden. Ytre Namdal Videregående 

Skole gir ikke i sitt tilbud signal om sponsormidler, noe tilbudet fra InnovArena signaliserer 

vil komme på plass med ca. 4 millioner kroner. I begge tilbudene er det et oppsett på 

leiekostnad av lokalene, og sammen med utgifter til personell og utstyr, vil dette utgjøre det 

totale kostnadsbildet for kommunene.  

 

I forstudiet og så langt i prosjektet er det en bred oppslutning fra næringslivet, som ligger til 

grunn for ønsket om etablering av et blått Newton-rom. Uavhengig av lokalisering, 

forutsetter Namdalskysten Næringsforening at denne oppslutningen fortsatt foreligger. 

 

InnovArena har planer om at deres etablering vil gi grunnlag for en klyngeetablering som vil 

være en sterk bidragsyter til et Newton-rom. En samling av ulike virksomheter med fokus på 

bl.a innovasjon og FoU, vil kunne bidra til at regionens mål på rekruttering kan oppnås. 

 

Ytre Namdal Videregående Skole er en bred utdanningsinstitusjon som innehar en sterkt 

«blått fokus». Gjennom de utdanningstilbud som gis både gjennom Ytre Namdal 

Videregående Skole, Ytre Namdal Fagskole og Sikkerhetssenteret Rørvik AS, har mange 

blitt rekruttert inn i ulike virksomheter i regionen.   

 

For ei beslutning om etablering av et Newton-rom, anser Namdalskysten Næringsforening at 

det er viktig med et bredt eierskap og at det er en sterk utadvendt holdning i den daglige 

driften.  

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:  

Med bakgrunn i at et samlet styre i Namdalskysten Næringsforening har fattet vedtak om 

lokalisering av Newton-rom lokalisert ved Ytre Namdal Videregående Skole, er Rådmannens 

syn at kommunestyret tar saken til etterretning. 

 

 

  

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  

Behandling: 
Lars Fredrik Mørch er leder i Namdalskysten Næringsforening og har levert innspill til saken 

og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6, 1. ledd, bokstav 3 nr. 2 erklært inhabil og 

fratrådte møtet under behandling av saken. 

 

Mail datert 09.10.18 fra InnovArena AS ble sendt ut i forkant av møtet. 

 



Leder i Namdalskysten Næringsforening Lars Fredrik Mørch og rådmann Helge Thorsen 

orienterte om saken. 

 

Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning om Newtonrom som pedagogisk metode for 

at elevene i Nærøy skal få innsikt og inspirasjon for kunnskap i realfag og videre grunnlag for 

å skape interesse for utdannelse og yrkeskarriere innen blå og grønn sektor i regionen. 

 

Det utredes hva som vurderes som den mest formålstjenlige lokaliseringen ut fra den faglige 

vurderingen av tilbudet, uavhengig av de økonomiske tilbudene som foreligger. 

 

Overslag over totale driftskostnader legges fram. 

 

Det forutsettes at utredningen blir koordinert med Vikna kommune. 

 

Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende endring til Asplis utsettelsesforslag: 

Avsnitt 1, 3 og 4 som Aspli sitt forslag. 

Avsnitt 2 – setning etter komma strykes: Avsnitt 2 blir da som følger:  

Det utredes hva som vurderes som den mest formålstjenlige lokaliseringen ut fra den faglige 

vurderingen av tilbudet. 

Nytt 5. avsnitt: Det forutsettes at næringslivet står bak valg av lokasjon. 

 

Avstemming: 

1. avsnitt i Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

2. avsnitt, setning før komma, i Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Ved avstemming mellom Aspli sitt forslag til 2. avsnitt, setning etter komma og Lysø sitt 

forslag til 2. avsnitt etter komma, så ble Aspli sitt forslag vedtatt med 4 stemmer, mot 2 

stemmer for Lysø sitt forslag. 

3. og 4. avsnitt i Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

5. avsnitt i Lysø sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning om Newtonrom som pedagogisk metode for 

at elevene i Nærøy skal få innsikt og inspirasjon for kunnskap i realfag og videre grunnlag for 

å skape interesse for utdannelse og yrkeskarriere innen blå og grønn sektor i regionen. 

 

Det utredes hva som vurderes som den mest formålstjenlige lokaliseringen ut fra den faglige 

vurderingen av tilbudet, uavhengig av de økonomiske tilbudene som foreligger. 

 

Overslag over totale driftskostnader legges fram. 

 

Det forutsettes at utredningen blir koordinert med Vikna kommune. 

 

Det forutsettes at næringslivet står bak valg av lokasjon. 
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Sak: Kolvereid Barnehage - prosjektering av utvidelse og 

nybygg som erstatning for midlertidig brakkeløsning   
 
 

Vedlegg: 
1 Kolvereid barnehage forstudie 03.10.18 

 
Sammendrag 
Kolvereid barnehage på Langmyra, bestående av fire avdelinger, var nybygd i 2002.  
I perioden fram til 2015 ble barnehagen provisorisk utvidet med flere avdelinger, og i 2015 
ble den utvidet med to storbarns-avdelinger i seks brakkemoduler, tilpasset barnehagedrift i 
2015. Da kunne man ta imot 24 store barn i tillegg til den barnegruppa som allerede hadde 
plass.  
Bakgrunn for utvidelsen var høye fødselstall i 2014 og -15, og mange søkere til barnehagen. I 
denne perioden var barnetallet på rundt hundre barn i barnehagen. 
Det opprinnelige fellesarealet ble ombygget til to småbarns-avdelinger med leke- og 
oppholdsareal som egentlig ikke var tiltenkt dette. Men som en mellomløsning inntil nytt, 
permanent påbygg kunne stå ferdig, anså rådmannen dette forslaget som en tilfredsstillende 
ordning. 
De høye fødselstallene og antall barnehagesøknader til Kolvereid barnehage, gjorde at også 
to kommunale leiligheter i området ved barnehagen, ble tatt i bruk i 2016. 
 
 
Bakgrunn 
 
I dag har barnehagen 70 store barn, og 36 små.  
Barnehagen oppleves som trang ettersom det tidligere fellesarealet er fjernet. Garderober og 
lagerplass er maksimalt utnyttet, og leke- og oppholdsareal er ikke tilstrekkelig i forhold til 
behovene. I tillegg er det for dårlig plass til et personale som er doblet i forhold til 
opprinnelig prosjektering, spesielt med tanke på garderobeplass, kontorplasser og pauserom. 
Det er også få møterom på bygget.  
 
I utarbeidelsen av forprosjektet har styrer i barnehagen deltatt sammen med representanter fra 
administrasjonen og arkitekt. Det nye bygget som er prosjektert skal ligge nært opp til 
eksisterende bygg med tre småbarnsavdelinger. Nytt bygg vil da frigjøre modulene, 
leilighetene og arealet inne i eksisterende bygg som ikke er tiltenkt leke- og oppholdsareal, 
og barnehagen vil få plass til 72 store barn og 36 små barn.  



Samtidig er den eksisterende parkeringsplassen flyttet for å ramme inn uteområdet i 
barnehagen, samtidig som en oppretter ulike soner for «småbarn» og «storbarn». Det er 
forsøkt å effektivisere arealbruken i nybygget ved at arbeidsplasser til ansatte og pauserom 
opprettholdes i gammelbygget. Det opprinnelige samlingsarealet i gammelbygget vil 
gjenoppstå som fellesrom for alle barna i barnehagen, og en vil få en fordeling på 
belastningen på kjøkkenet.  
    
Ved ferdigstillelse av nybygg vil Kolvereid barnehage bestå av fire storbarns-avdelinger og 
tre småbarns-avdelinger.  
 
Fordeler med nybygg: 

- Innemiljøet for barn og voksne optimaliseres 
- Delt utelekeplass små og store som sikrer utetiden på en helt annen måte   
- Ansatte under samme tak som vil være ressurssparende 
- Arealer inne i gammelbygget frigjøres  
- Ansatte får egne garderober som de ikke har i dag  
- Forbedret trafikksituasjon  

Vurdering 
I budsjettet for 2018 var det avsatt midler til avklaringer rundt utvidelse av Kolvereid 
Barnehage. Dette er et arbeid som arkitekt Blom har gjennomført sammen med ansatte og 
administrasjon. Det er nå utarbeidet et forenklet funksjons og romprogram – en forstudie. 
Den gjennomførte prosessen har det kommet frem at behovet er å få etablert 3 nye 
avdelinger. Prosjektet planlegges slik at det kan utvides med en avdeling, men dette avhenger 
av at en få etablert godt uteareal. Det kan nevnes at en eventuelt ny barnehage, tillegg til 
denne, er planlagt plassert på arealet ved helsebyggene, ref. kommunedelplan Kolvereid. 
Romprogrammet som er lagt til grunn er i henhold til barnehagenormen. Styringsmål i 
henhold til energikrav min TEK 17 – passivhus - og miljøvennlige løsninger i tre. Det er også 
utvidelse av parkeringsplasser, noe forbedring av uteareal og fjerning av brakkerigg. 
 
Vedlagte forstudie viser følgende tall: 
Arealbehov   429 m2  
Kostnadsanslag fra ARK kr. 13 641 724,-  
Rådmannen tilrår at det legges til ca 20 % usikkerhet på dette stadiet, da prosjektet er ikke 
helt gjennomarbeidet, og erfaringstall på at kostnadsnivået er distriktet er høyt.  
 
Forstudien gir et barnehagebygg som er fremtidsrettet, arealeffektiv og fleksibelt, hvor 
arbeidsmiljø, miljø og energiløsninger er i fokus. I økonomiplanen som foreslås av 
rådmannen er det satt kr. 20 000 000,- til prosjektet i 2019.  Med bakgrunn av dette tilrår 
rådmannen at prosjektet iverksettes i henhold til forstudie datert 03.10.2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Forstudie for Kolvereid barnehage godkjennes. 
2. Rådmannen bes om å viderefør arbeidet med prosjektet, med sikte på oppstart våren 

2019. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på kr 20 000 000,- 

 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Forstudie for Kolvereid barnehage godkjennes. 
2. Rådmannen bes om å viderefør arbeidet med prosjektet, med sikte på oppstart 

våren 2019. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på kr 20 000 000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOLVEREID BARNEHAGE

Forstudie 03.10.2018



Nasjonalpark
Utstilling

”Skape en fremtidsrettet, arealeffektiv og 
fleksibel barnehage etter dagens areal- og 
funksjonskrav, hvor brukervennlighet og 
tidsriktige miljø- og energiløsninger er i fokus”

T r o n e s   – d e r   g j e s t f r i h e t e n   g r o r   

”Barnehagen er en pedagogisk virksomhet 
som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og 
oppdrager-oppgave, og på den måten skape 
et godt grunnlag for barns utvikling”

H o v e d m å l s e t t i n g



• Vi er Nærøy kommunes største kommunale barnehage og holder til på

Langmyra, her på Kolvereid. Vi satser på et miljø som er preget av leik, glede, læring, kreativitet og trivsel

for både barn og voksne. Vi er en ni avdelings barnehage.

Vi tilbyr åpningstid fra 0645 til 1645, og kan tilby fleksible plasser.

• Vi har turdager for alle avdelinger og disse dagene blir brukt aktivt på våre naturleikeplasser. Vi har flere områder 

som vi kan benytte, vi har "Grillhuset", "Skistua" , "Småbarns-gapahuken" og "Hansmon". Vi bruker også fjæra 

aktivt i tillegg til våre naturleikeplasser. 

• Vi tilbyr sunne og varierte måltider to ganger pr. dag, samt melk og frukt. Vi serverer også et varmmåltid en gang i 

mnd. Varmmåltidet vil bestå av fiskeprodukter. Vi er en "matpakkefri" barnehage. 

• Både assistenter, barne og ungdomsarbeidere og førskolelærere har god faglig kompetanse som gir et kvalitets 

tilbud i barnehagen.

• Vi tilbyr åpen barnehage tirsdag og torsdag, fra klokka 0730 til 1115, der foreldrene kan ta med barnet til 

barnehagen, og bli kjent med barnehagehverdagen og delta i aktiviteter som foregår der.

Om Kolvereid Barnehage

Introduksjon – fra nettsiden



Arealprogram



Romprogram



Nasjonalpark
Utstilling

• Tomtas beliggenhet, topografi og naturkvaliteter:
• Utearealer bevares og kultiveres
• Nærlekareal mot  sol og utsikt ved atkomst/ inngang
• Finne beste plassering av nybygg inht dagens situasjon 

med eks bygg og parkeringarealer

• Romprogrammet iht dagens areal- og funksjonskrav:
• Tilpasses brukerkrav 
• Avdelinger, tema-/ grupperom
• Fellesareal med felles lager, tekn. rom, personalgard, 

mat og kjølelager.

• Fokus på   > fleksibilitet   >  miljø >  kvalitet.

Eks bygg

Prosjektprioriteringer



Bilder av eks barnehage og tomt



Utvidelse av barnehagen er prosjektert 
med grunnlag i vurdering av stedlige 
forhold som tomtas beliggenhet, 
tilgjengelighet, trafikksituasjon, 
solforhold, topografi og naturkvaliteter. 

Valgt plassering av nytt bygg er vurdert
basert på en helhetlig utnyttelse av 
tomta med utearealer for lek i fokus. 
Plassering av vognboder gir skjermede 
uteplasser, og større nærhet mellom 
barnehagebygg, og differensiering mot 
trafikk- og parkeringsanlegg har vært et
viktig mål,

Nærlekareal bearbeides etter 
ombygging, og det blir lagt vekt på å 
skape gode uterom båd solskjermet, 
og sørvendt mot sol og utsikt. Ute-
lekeareal vurderes utvidet som vist på 
disposisjonsplan tomt. 
Området med skog og stier ved 
barnehagen  er et godt utgangspunkt 
for turer i nærområdet.

Alternativ 1

Parkering

Ansatte parkering

utvides

Områdebetraktning



Lekeområder

utvides

LEK

LEK

NÆRLEK

Parkering

Parkering

Parkering/ansatte

UTVIDES

LEK

Fortau

Fortau

Fortau

Disposisjonsplan



Nasjonalpark
Utstilling

T r o n e s   – d e r   g j e s t f r i h e t e n   g r o r   

• Lekeområder/ suppleres/utvides etter ombygging

• Kultiveres/ opparbeides for sikker og aktiv lek.
• Lekeutstyr vist fra Elverdals Organic-serie
• Visuell og praktiske kvaliteter og med konstruksjoner av 

naturens egne materialer.
• Tarzanbaner/ klatreleker for aktiv lek
• Sandkasser, avgrensing lekeareal, amfiet
• Ren sand, brosteinrekker og skogsmark

• Aktivitetsområde i «skogen»

• Kultiveres for bålplass, turmål ☺
• Utpost for de små barna, tittetårn
• Sikre taubaner og installasjoner mellom trær
• Skogsbunn med tak av trekroner/hytter i trær?
• Liten bekk for vannlek

• Frilekområdet 

• Større sklier og akebakker og frilek-arena
• Naturhage med plantekasser og bærbusker.

• Brukertilpasset utforming av utomhusplan

Inspirasjonsbilder fra Elverdal

Lekeområder og utstyr



Kjøkken

Avdelinger

Tema/grupperom

Fingarderobe

Grovgarderobe

Våtrom

Personalgard

Kommunikasjon 

Kolvereid Barnehage

Svalgangsløsning

NærlekearealNærlekeareal

Utespiseplass
Utespise-

plass

Planskisse 1 etg



Planskisse 2 etg

Teknisk rom



Nasjonalpark
Utstilling

• Areal- og energieffektive romløsninger
• Lekeareal på normen 

• Avdelinger
• Barnas faste rammer i en romløsning med mye 

dagslys, utsikt og areal som innbyr til stillere lek. 
• Mobile reoler for lagring og deling av soner

•Temarom
• Brukertilpasses og kan benyttes på tvers av 

avdelinger om ønskelig. 
• Hvert rom blir da en egen opplevelse med ulike 

innredning og ulik pedagogisk vinkling. 
• Fellesareal/kjøkken

• Det er valgt kjøkkenløsninger separat for hver 
avdeling

• Fleksibelt romtilskudd i det daglige
• Kan tilpasset variert aldersfordeling over tid.

• Kommunikasjonsareal
• Åpen løsning med god plass til lek

• Administrasjon og sosialerom
• i  dagens eksisterende barnehage. Det er kun 

personalgard med wc og dusj som er tilgjengelig for 
ansatte ved denne barnehagen

Planskisse – Avdeling 1



Prinsippsnitt



Fasader



Fasader



Eksisterende bygg - byggeår

Romperspektiv



Eksisterende bygg - byggeår

Perspektivutsnitt



Eksisterende bygg - byggeår

Perspektivutsnitt



Eksisterende bygg - byggeår

Perspektiv



Eksisterende bygg - byggeår

Perspektiv oversikt



Hoved forutsetninger

Prosjektforutsetninger

Arkitektengasjement BLOM arkitekter, Namsos

Prosjektering Prosjekteringsnivå på skissefase/ forstudie, og bygget er ikke teknisk prosjektert. Prosjektering kvalitetssikres i videre forprosjekt og 
detaljprosjekt iht. off. krav/ ansvarsrett.
Entrepriseform avklarer prosjekteringsform, og byggherreorganisering vurderes ifm. videre forprosjekt.

Entrepriseform Entrepriseform er ikke avklart, men en antar at en totalentreprise er aktuelt. Forstudien er avgrenset til avklaring av romprogram, 
planlayout, arkitekturløsning og investeringsbudsjett som dokumentasjon for videre kommunal godkjenning og beslutning. Arealgrunnlag 
er kontrollert mot gjeldende arealnorm for barnehager.

Budsjettprioritering Nybygg vil avløse eks provisorium i brakker. Romprogram med god utnyttelse iht barnehagenormen. Styringsmål iht energikrav min TEK 
17 – passivhusnivå og miljøvennlige løsninger i tre, evt. som massivtrebygg. Utvidet parkering for ansatte og fjerning av provisorisk 
brakke bygg for nåværende barnehage ligger ikke inn i prosjektet.

Kvalitetssikringsopplegg Budsjettkalkyler kvalitetssikres med erfaringspriser fra tilsvarende bygg og prisbok for enkelte ytelser. Det er lagt inn forventet tillegg og 
sikkerhetsmargin. Budsjett- og styringsmål er angitt pris inkl. forventet tillegg. Mva. fradrag for kommunalt prosjekt må vurderes.
Endelig byggekostnad må avklares via anbudskonkurranse.

Tomteforhold

- Tomteforhold Lett skrånende tomt, eks parkeringsplan, areal 1640 m2
- Grunnforhold Antas å være stabile, beliggenhet på eks parkeringsplass
- Fundamentering Enkel fundamentering for 1 etasjes bygg
- Naboforhold I hovedsak omkringliggende kommunal tomter ved nytt bygg
- Reguleringsplan Langmyra boligfelt, eldre plan under revisjon, planarbeidet tar høyde for arealbruk i dette prosjektet
- Klimaforhold Normalt Namdalsk kystklima

Byggplass/ gjennomføring

- Rivning Flytting av eks barnehage i brakke når ny barnehage er bygget
- Midlertidig parkering må ordnes – evt. ved tidligere etablering/ utvidelse av ansatteparkering

- Hensyn til pågående drift Eks. barnehage vil være i drift og vil kreve ekstra sikkerhet i byggefasen. Området må avgrenses tilstrekkelig, og trafikale forhold avklares 
før byggeperioden. Ny parkering gjennomføres etter at brakkebygg er revet, og bygget er tatt i bruk.

- Hensyn til naboer Eks. barnehage vil påvirkes under byggeperiode, og aktuelle sikkerhetstiltak må vurderes i forhold til rigg og drift i byggeprosess 
- Riggforhold Riggplass ikke avklart, begrenset riggplass utenfor tomt, eller innenfor avgrenset utbyggingsområde. Anelggstrafikk bør begrenses i 

tidsrom for levering og henting av barn. Sommerferie kan være aktuell for sluttføring av parkeringsområde og utomhusanlegg.
- Arbeids- og miljøforhold Avklares gjennom normale HMS-rutiner, og dokumentert medvirkning fra ledelse og ansatte på barnhagen. Medvirkning er ivaretatt 

gjennom innledende utredningsfase.
- Tilgang vei, vann og kloakk Ny barnehage tilkobles eks. komm. tekniske anlegg på plassen, lokalisering og kapasitet må avklares nærmere.



Nøkkeltall

Bebygd areal BYA 472,3Inkluderer barnehagebygget med vognboder, parkering og uteboder kommer i tillegg.

Bruksareal BRA 400,8Nettoareal innenfor ytterveggene.

Bruttoareal BTA 546,0Barnehagebygget og vognboder

Lekeareal inne 192,2Lekeareal krav beregnet for 36 barn 0-3år (5,3 m2)  er 191m2 lekeareal

Utomhus areal 870,0Totalt utomhusareal som opparbeides: lekeområder/ stier/ plasser

Utomhus parkeringsplass 770,0Totalt parkeringsareal opparbeidet for 24 P-plasser (utvidelse ansattepark ikke medtatt!)

Forutsetninger iht. 

prosjektbeskrivelse.

3 avdelinger 0-3 år à 12 barn 36barn 

Personal 9

Totalt lekeareal minimum 191

Arealgrunnlag



KOSTNADER

1. Felleskostnader 569 283
2. Bygning 4 865 718
3. VVS 1 105 962
4. Elkraft 651 222
5. Tele og automatisering 224 367
6. Andre installasjoner 110 253

Huskostnad 1-6 7 526 805

7. Utendørs 1 186 185
Entreprisekostnad (1-7) 8 712 990

8. Generelle kostander 1 249 677
Byggekostnad (1-8) 9 962 667

9. Spesielle kostander 2 490 724
Grunnkalkyle (1-9) 12 453 391

0.1 Forventet tillegg 623 012
Forventet prosjektkostnad 13 076 403

0.2 Sikkerhetsmargin 565 321

Rammekostnad 13 641 724

Styringsmål pr m2 30 481

Det henvises for øvrig til angitte hovedforutsetninger og detaljert budsjettkalkyle i eget dokument.
Driftsmessige årskostnader er ikke vurdert i forstudie, men avklares i videre forprosjekt,
hvor teknisk prosjektering/ energiprosjektering inngår.
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Sak: Innsamling av slam - samarbeid med MNA   

 
 

Vedlegg: 
1 MNA - samarbeid om innsamling og behandling av slam 

 
 
Bakgrunn 
MNA arrangerte den 06.09.18 møte med kommunene hvor tema var informasjon rundt 
planene til MNA, kommunalt næringsavfall og slam. Fra Nærøy kommune deltok drifts og 
utviklingssjef Håvard Hernes og innkjøpsansvarlig Kenneth Haug. I møte ble det enighet om 
at MNA skulle legge fram et prosjekt på å samle kommunene i et felles anbud på innsamling, 
av-vanning og behandling av slam. 
 
I 2012/2013 gjennomførte MNA en anbudskonkurranse for kommunene Fosnes, Namdalseid, 
Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong og Snåsa. Dette resulterte i at Namdal Tankrens AS 
fikk oppdraget med handtering av slam i alle kommuner med unntak av Snåsa som trakk seg 
ut av samarbeidet i siste fase av anbudet. Anbudets varighet var på 5 år med opsjon på 
forlengelse på 1+1 år. Kommunene går nå inn i opsjonsfasen av anbudet og vil nå gå ut med 
nytt anbud på handtering av slam. Det var enighet blant deltakerne at MNA skulle ta et 
initiativ for å samle kommunene i et nytt anbud. Det er også kommet signaler om at Lierne, 
Namsskogan, Snåsa og eventuelt Røyrvik vil være med i samarbeidet. 
 
MNA inviterer med dette kommunene til å delta i et samarbeid om innsamling og behandling 
av slam fra kommunene. De ser for seg at samarbeidet formaliseres ved at kommunene 
tildeler MNA en tidsbegrenset enerett på innsamling og behandling av slam begrenset til 
kontraktens varighet slik at MNA vil ha ansvar for anbudet og oppfølging av anbudet så 
lenge kontrakten løper. 
 
MNA kan umiddelbart starte arbeidet med å kartlegge status i kommunene for å få 
tilstrekkelig grunnlag for utforming av et anbud. 
Vurdering 
Status i Nærøy kommune er at avtalen vi har med innsamling og behandling av slam er 
utgående i 2018. Pr i dag er det F & T Tankrens som har kontrakt for innsamling og 
behandling. Behandlingen av slammet foregår ved Stakkskaret på Vikna.  
 



Kommunestyret behandlet en forespørsel fra MNA, om samme tema inklusive kommunalt 
næringsavfall, i KS sak 38/15, med følgende vedtak: 
 
Nærøy kommunestyre vedtar ikke Representantskapet i MNA sin anbefaling om å 
inngå avtale om tildeling av enerett for innsamling og behandling av avfall fra 
kommunale institusjoner/ virksomheter og slam. 
 
Nå ber MNA på nytt om en vurdering på å gi selskapet ansvar og enerett for innkjøpet av 
tjenesten innhenting av slam og behandling av slam. MNA har vil også be kommunene om en 
vurdering om at selskapet skal ivareta ansvaret for innkjøp og enerett av tjenesten henting av 
kommunalt næringsavfall. I forrige forespørsel til kommunene om dette, tilsluttet de fleste 
kommunene seg til anbefalingen fra representantskapet.  
 
Når det foretas innkjøp er det viktig at det utarbeides et grunnlag som gir den beste 
tjenesten/varen til den rette prisen. I etterkant er det viktig at det følges opp på en slik måte at 
kjøper får det han har bestilt, og ikke betaler for noe annet. Dette jobbes det godt med hos 
oss, men det er arbeidskrevende. Rådmannen ser at hvis muligheten er tilstede på at andre 
kan ivareta slike «lovmessige» innkjøp, vil det kunne frigi tid til å følge opp og utvikle ander 
oppgaver. Det at kommuner benytter sitt avfallsselskap til å ha ansvar for mer en 
husholdningsavfall er ikke unormalt. Disse har apparatet og kunnskapen, og en oppnår 
stordriftsfordeler. En annen ting er hva gjør kommunene med slammet. Slammet er som 
annet avfall, en ressurs. Det kan være til jordforbedring, parkanlegg og ikke minst 
energi/gass. Slik vi har det i dag fungere etterbruken noe dårlig. Ut ifra det rådmannen forstår 
er heller ikke plasseringen i Stakkskaret optimal, både i forhold til avrenning/rensing og 
fremtidig bruk av arealet i område. 
 
I behandlingen i 2015 var det fokus på å legge til rette for lokalt næringsliv. Dette mener 
rådmannen er viktig nå også. Dette kan være mulig selv om MNA ivaretar innkjøpsordningen 
av slam. Et innkjøp kan være delt i flere områder, det være seg henting av slam, transport av 
slam og behandling av slam. Rådmannen ser at dette kan gi rom for flere aktører å komme 
inn på markedet. For den kommunale driften er det viktig at det i distriktet finnes en 
slamsugebil, da den benyttes også i forbindelse med drift og vedlikehold av sandfang m.m.. I 
dag fungerer dette bra med at det er en lokal leverandør på tjenesten. Alternativ til dette er at 
Nærøysund kommune anskaffer egen bil/utstyr. 
En slik oppsplitting av et innkjøp vil gi være mer «komplisert», ved at flere leverandører er 
delaktig i hele leveransekjeden. 
 
Slik rådmannen vurdere dette vil det være fornuftig å gi MNA rett til stå ansvarlig for innkjøp 
av tjenesten slam. Dette vil frigi ressurser i egen organisasjon, og vil rom for en bedre 
utnyttelse av slammet. Rådmannen mener at innkjøpet må organiseres slik at det vil kunne gi 
mindre aktører muligheten for å komme i betraktning og at det skal være en utstyr 
tilgjengelig i området Nærøy/Vikna. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune tildeler MNA enerett for innsamling og behandling av slam i en periode på 
5 år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) er styremedlem i Midtre-Namdal Avfallsselskap (MNA) og ble med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) pkt. 2 erklært inhabil og fratrådte 
møtet under behandling av saken. 



 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommunestyre vedtar å ikke tildele MNA enerett for innsamling og behandling 
av slam i en periode på 5 år, med mulighet for forlengelse på 2 år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og rådmannens forslag til innstilling, 
så ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 4 stemmer, mot 2 stemmer for 
Aspli sitt forslag. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune tildeler MNA enerett for innsamling og behandling av slam i en 
periode på 5 år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Vår dato Vår referanse 
13.09.2018 18/00181-1 
Deres dato Deres referanse 
      

 

     

Adresse E post Telefon Hjemmeside Foretaksregisteret 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS firmapost@mna.no +47 74281760 mna.no 957 387 969  
Barlia 45, 7863 Overhalla     

side 1 

Bindal kommune 
Leka kommune 
Nærøy kommune 
Vikna kommune 
Høylandet kommune 
Grong kommune 
Overhalla kommune 
Namsos kommune 
Fosnes kommune 
Namdalseid kommune 
Flatanger kommune 
Osen kommune 
Roan kommune 
Lierne kommune 
Namsskogan kommune 
Røyrvik kommune 
Snåsa kommune        Overhalla 13.9.2018 
          
 
 
Innsamling og behandling av slam i kommunene 
 
I møte med deltakere fra tekniske etater i kommunene 6. september 2018 ble det enighet om at MNA skulle 
legge fram et prosjekt på å samle kommunene i et felles anbud på innsamling, av-vanning og behandling av 
slam. 
 
I 2012/2013 gjennomførte MNA en anbudskonkurranse for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, 
Overhalla, Høylandet, Grong og Snåsa. Dette resulterte i at Namdal Tankrens AS fikk oppdraget med 
handtering av slam i alle kommuner med unntak av Snåsa som trakk seg ut av samarbeidet i siste fase av 
anbudet. Anbudets varighet var på 5 år med opsjon på forlengelse på 1+1 år.  
Kommunene går nå inn i opsjonsfasen av anbudet og vil nå gå ut med nytt anbud på handtering av slam.  
 
Det var enighet blant deltakerne at MNA skulle ta et initiativ for å samle kommunene i et nytt anbud. Det er 
også kommet signaler om at Lierne, Namsskogan, Snåsa og eventuelt Røyrvik vil være med i samarbeidet.  
 
MNA kan umiddelbart starte arbeidet med å kartlegge status i kommunene for å få tilstrekkelig grunnlag for 
utforming av et anbud.  
 
Vi ønsker å få tilbakemelding på følgende punkter: 
 

 Kommunale renseanlegg  
o Plassering 
o Type rensing 
o Størrelse på sedimenteringstank/basseng 
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13.09.2018 18/00181-1   

 

side 2 

 
o Antatt TS 
o Erfaringsmessig frekvens på tømming/av-vanning 

 
 

 Private slamavskillere 
o Plassering (GPS-koordinater/kartreferanse) 
o Type/størrelse 
o Tømmefrekvens 
o Antatt TS 
o Beskrivelse av eventuelle avvik mhp høyde/lengde fra standplass til slamavskiller 

 
 Tette tanker 

o Plassering (GPS-koordinater/kartreferanse) 
o Størrelse 
o Antatt TS 
o Ev. tømmefrekvens 
o Avstand fra standplass til tank 
o Beskrivelse av eventuelle avvik mhp høyde/lengde fra standplass til slamavskiller 

 
MNA inviterer med dette kommunene til å delta i et samarbeid om innsamling og behandling av slam fra 
kommunene. Vi ser for oss at samarbeidet formaliseres ved at kommunene tildeler MNA en tidsbegrenset 
enerett på innsamling og behandling av slam begrenset til kontraktens varighet slik at MNA vil ha ansvar for 
anbudet og oppfølging av anbudet så lenge kontrakten løper.  
Årsaken til at vi foreslår en tildeling av enerett i en begrenset periode er at en samling av alle kommunene i en 
kontrakt vil gi en bedre og mer kontinuerlig oppfølging av arbeidet som skal gjøres i kontraktsperioden. Ved å 
samle alle kontraktene kan MNA sette av nødvendig kapasitet til en systematisk oppfølging av kontrakten.  
Vi tar sikte på å starte arbeidet i løpet av oktober/november slik at de første kommunene kan ha oppstart i 
april måned 2019. Anbudsdokumentene må gi nødvendig åpning for å innfase flere kommuner i løpet av 
anbudsperioden. 
 
Ved utarbeidelse av anbudsdokumentet foreslås det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av tre personer fra 
MNA og tre personer fra kommunene.  
For alt arbeid i forbindelse med utarbeiding av anbud, oppfølging av entreprenør, utarbeiding av rapporter og 
fakturering til kommunene foreslås det beregnet et administrasjonsgebyr til MNA. Forslag til %-sats på 
administrasjonsgebyr vil være en del av arbeidet som arbeidsgruppen utfører før anbudet lyses ut. 
 
MNA forplikter seg til å utarbeide en årsrapport for innsamling og behandling av slam samlet for alle 
kommunene med en egen rapport for hver enkelt kommune.  
Denne legges fram for behandling/informasjon i forbindelse med årsberetning til representantskapet. 
 
 
 
Mvh 
Midtre Namdal Avfallsselskap 
 
Asle Hasselvold 
Daglig leder 
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Sak: Lørdagsvika - forespørsel regulering - endelig avgjørelse   

 
 
Vedlegg: 
1 forespørsel om fremlegging til kommunestyret 
2 Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplan Lørdagsvika 
3 Planforslag A1 (3) 
4 Beskrivelse planforslag 

 
 
Bakgrunn 
 
Nærøy kommune mottok 05.03.2018 forespørsel om regulering på eiendom 14/60, 62, 64, 83, 
516, 181 og del av 14/12. Forespørsel gjelder boligbygging/fritidsbebyggelse i område som i 
gjeldene kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt 03.05.2018 avsatt til LNF-R formål. Området 
ligger mellom Marøya og Ottersøy. Det ble avholdt oppstartmøte 22.03.2018 
 
Saken ble behandlet i utvalg for drifts- og utviklingssaker den 10.04.2018, PS 32/18.  
Det ble fattet følgende vedtak:  
 
Utvalg for drift og utvikling frarår med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-8, tiltakshaver å 
sette i gang planarbeid for Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan.  
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglement pkt. 7.1.2. 
 
Nærøy kommune mottok 21.09.18 krav fra Namdal Ingeniør og Byggtjenester as på vegne av 
forslagsstiller om å få saken forelagt kommunestyret for endelig avgjørelse. Saken legges med 
dette fram for kommunestyret for endelig avgjørelse.   
 
Vurdering  
 
Forespørsel gjelder boligbygging/fritidsbebyggelse i område som i gjeldene kommuneplanens 
arealdel (KPA) vedtatt 03.05.2018 avsatt til LNF-R formål. Området ligger mellom Marøya og 
Ottersøy.  



 
Figur 1 Ortofoto som viser planområdets beliggenhet ved Fv 770 mellom Ottersøy og Marøya (Kilde: Nibio) 

 
Statens vegvesen avslo i 2017 utvidet bruk av avkjørsel fra Fv 770. Dette i forbindelse med 
søknad om rammetillatelse for bygging av inntil 6 boenheter på 14/181. Begrunnelsen for 
avslaget var trafikksikkerhetsmessige hensyn. Det er nylig gitt nytt avslag fra Statens vegvesen 
for utvidet bruk av avkjørsel til to enheter på 14/181.  
 
Forespørsel om regulering ble innsendt 05.03.2018. Det ble gjennomført oppstartsmøte 22.03.18. 
Referat fra oppstartsmøtet ligger vedlagt saken. Som bakgrunn for forespørselen ligger et ønske 
om å etablere ca. 12 boenheter i området, i tillegg til etablering av ny avkjørsel fra Fv 770. 
Innsendt planinitiativ er vedlagt saken.  
Planområdet er på ca. 86 daa og omfatter gnr/bnr 14/60, 14/62, 14/64, 14/83, 14/516, 14/181 og 
deler av 14/12. 
 
Saken ble behandlet i utvalg for drifts- og utviklingssaker den 10.04.2018, PS 32/18.  
Det ble fattet følgende vedtak:  
 
Utvalg for drift og utvikling frarår med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-8, tiltakshaver å 
sette i gang planarbeid for Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan.  
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglement pkt. 7.1.2. 
 
Dersom kommunen finner at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen jf. pbl § 
12-8 beslutte at initiativet skal stoppes. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å stoppe 
initiativet så tidlig som mulig. Hensikten med dette er å redusere unødig ressursbruk både hos 
kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret for endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning. Et 
eventuelt avslag skal begrunnes og forslagsstiller skal underrettes.  
 
Namdal Ingeniør og Byggtjenester as krever på vegne av forslagsstiller at forespørselen om 
regulering forelegges kommunestyret for endelig avgjørelse.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsinitiativ i utgangspunktet være i trå 
med gjeldende planer. Private har rett til å fremme forslag til detaljregulering, og loven definerer 
detaljregulering som en planform som skal følge opp kommuneplanens arealdel. Ved 
ikrafttredelse av ny plan og bygningslov i 2008 ble betydningen av overordnet plan, 
kommuneplanen (samfunns- og arealdelen) og gjeldende reguleringsplaner forsterket og 
framhevet.  



Det finnes flere arealer avsatt til boligformål i kommunedelplanene for Marøya og Ottersøy. Det 
anses uheldig å åpne opp for bygging i dette området, før klarerte områder er utbygd. 
Planområder ligger ca. 3 km fra nærmeste skole/barnehage/butikk. Det er høy trafikk på Fv 770 i 
området - ÅDT 3030. Statens vegvesen har varslet at de ikke vil kunne tillate etablering av et 
boligområde før det er etablert gang- og sykkelforbindelse inn til nærmeste tettsted.  
 
Med bakgrunn i dette har rådmannen anbefalt forslagsstiller å ikke gå videre med planarbeidet.  
 
Forslagsstiller oppfordres til å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan.  
 
Med bakgrunn i det som fremgår i vurderingene og vedtak i utvalg for drift og utvikling, UDU 
sak 32/18, tilrår rådmannen at arbeid med reguleringsplan for Lørdagsvika, ikke igangsettes. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 å stoppe planarbeid for 
Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 å stoppe planarbeid for 
Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

nib-as 
Namdal Ingeniør- og Byggtjenester AS 

 
  

Prosjektering Reguleringsplaner 
Byggeledelse Termografering 

Uavhengigkontroll Tetthetskontroll 

Byggesøknad Solsida Industriområde 7970 kolvereid Våtromskontroll 
Landmåling 913 35 998 Post@nib-as.no Tegning 

 
 
 
 

Forespørsel om å få avgjørelse forelagt kommunestyret til endelig avgjørelse 

 

Tiltakshaver og forslagsstiller ønsker å få vedtak med referanse 2018/327-4, Lørdagsvika gnr/bnr 

14/60, 62, 64, 83, 516, 181 og del av 14/12 – forespørsel om regulering, forelagt kommunestyret til 

endelig avgjørelse. 

 

Ønsket er å få avgjørelsen forelagt kommunestyret ved første mulige anledning, slik at saken kan 

behandles så fort som mulig.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 

Lars Normann Hartz 
Byggingeniør 
Namdal Ingeniør og Byggtjenester AS 
Solsida Næringsområdet 
7970 Kolvereid 
lars@nib-as.no  
+47 95889983 

nib-as 
 
 
 
  
 
 

mailto:lars@nib-as.no
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Referat fra oppstartsmøte i plansaker  
Jf. pbl § 12-8 

Referatmalen fylles ut av saksbehandler under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av 
partene. Forslag til referat oversendes innen to uker etter avholdt møte. Referatet skal vedlegges til 
sektormyndigheter ved varsel om oppstart av planarbeid. 

Plantittel: Reguleringsplan Lørdagsvika 

PlanID:  

Eiendom (gnr/bnr/fnr): 14/181, 14/60, 14/83, 14/64, 14/62, 14/516, del av 14/12 
Planavgrensning: ☐Se vedlagt planutsnitt 

☐SOSI-fil av plangrense sendes kommunen for godkjenning i 
forkant av varsel om oppstart 

Arkivsaksnummer: 2018/327 
Saksbehandler: Ragnhild W Melgård 
Planinitiativ mottatt: 13.03.2018 
Møtested:  Rådhuset, Nærøy kommune 
Møtedeltakere:  
Oppdragsgiver/forslagsstiller: Joar Hamland 
Plankonsulent (fagkyndig): Lars Normann Hartz, Nib-as 
Kommunen/planmyndighet: Ragnhild W Melgård 
Andre:  

 

1. Hensikten med planarbeidet 
 
Tilrettelegging for boligbebyggelse. Enebolig, rekkehus og/eller hytter. Planlagt inntil 12 
boenheter. Etablering av ny avkjørsel fra fylkesveg, etablering av ny tilkomstvei til planlagt 
bebyggelse  
 
 
 

 

 

2. Planstatus for reguleringsområdet 
Plan: Plannavn og vedtaksdato: 

☐Fylkes(del)plan  
☒Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2002-2014. Vedtatt 

26.06.2003 
☐Kommunedelplan  
☐Reguleringsplan  

 
☐Bebyggelsesplan  
☒Pågående planarbeid i området Revidering av kommuneplanens arealdel 2016-

2024. Planen har vært ute til 2.gangs høring og tas 
opp til ny 2.gangs behandling i 
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kommunestyremøtet i april. Området avsatt til 
LNF-R formål. 

☒Andre planer/vedtak: Boligtomt 14/181 ble godkjent fradelt i 2011. Det 
ble i 2017 fremmet rammesøknad om bygging av 
inntil 6 boenheter på 14/181. Tiltaket utløste 
utvidet bruk av avkjørsel fra fv 770 (gammel 
tillatelse hadde utgått/var ikke konkretisert i 
uttalelse fra vegvesenet i fbm. fradeling i 2011) 
Søknad om utvidet bruk sendt til vegvesenet, men 
avslått av trafikksikkerhetsmessige grunner 
(fartsnivå på strekningen). Vedtaket ble ikke 
påklaget. Det er også nylig gitt avslag fra 
vegvesenet for utvidet bruk av avkjørsel til to 
enheter på 14/181. 

Overordnet plan: 
☐Planforslaget vil samsvare med overordnet plan 
☒Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan 
Merknader/vurderinger: i gjeldende arealplan er området avsatt til BFE-område. Arealplanen for 
Nærøy er under revisjon. I forslag til arealplan som skal opp til ny 2.gangs behandling i april er 
området avsatt til LNFR-område.  
 
 
 
Andre planer som har betydning for utarbeiding av planforslaget: 
☒Kommuneplanens samfunnsdel 
☒Klima og energiplan 
☐Hovedplan vann 
☐Trafikksikkerhetsplan 
☒Kommunal planstrategi 
☐Plan for lokale kulturbygg, idrettsanlegg og friluftsområder 
☐Andre  
 
Andre gjeldende kommunale planer finnes på: 
http://www.naroy.kommune.no/nk/Web.nsf/mainStyring?OpenForm 
 
Vedtatte arealplaner finnes på:  
http://kart.nois.no/naroyvikna/Content/Main.asp?layout=naroyvikna&time=1517580175&vwr=as
v 
 
Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer: 
☒Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
☒Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
☒Statlig planregningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
☒Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
☐Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
☐Retningslinje flom- og skredfare i arealplaner 
☐Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
☐Andre  

 

http://www.naroy.kommune.no/nk/Web.nsf/mainStyring?OpenForm
http://kart.nois.no/naroyvikna/Content/Main.asp?layout=naroyvikna&time=1517580175&vwr=asv
http://kart.nois.no/naroyvikna/Content/Main.asp?layout=naroyvikna&time=1517580175&vwr=asv
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3. Konsekvensutredning (KU), samfunnssikkerhet og sårbarhetsanalyse 
☒Planen utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning etter plan- 
og bygningsloven § 2 
☒Det skal utarbeides planprogram etter forskriftens § 5. forslag til planprogram sendes på høring 
samtidig med varsel om oppstart. 
☐Det skal ikke utarbeides planprogram etter forskriftens § 5 
☐Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU 
 
For alle planer skal det utarbeides en planbeskrivelse (pbl § 4-2) og risiko- og sårbarhetsanalyse 
(pbl § 4-3). Disse skal følge planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Om ROS-analyse:  
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar
-til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-3-samfunnssikkerhet-og-risiko--og-
sar/id556749/  

 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
Krav iht. pbl §12-8: 
 
Regulanten skal varsle oppstart av planarbeid. 
Varselet skal inneholde/redegjøre for: 

 Oversiktskart som viser planområdets 
beliggenhet og avgrensning. 

 Formålet med planleggingen. 
 Vurdering av KU-plikt. 

Det skal varsles i Namdalsavisa og/eller 
Ytringen. Grunneiere, naboer og berørte 
offentlige etater og andre berørte interessenter 
skal varsels med brev. 
 
Frist for innspill skal være minimum 3 uker fra 
varsling. 

Planprogram sendes på høring og på offentlig 
ettersyn samtidig med at det varsels oppstart av 
planarbeid.  
 
Frist for merknader og innspill skal være minst 6 
uker. 
Det varsels i Namdalsavisa og /eller Ytringen og 
på Nærøy kommunes hjemmeside. Brev til 
berørte parter og offentlige myndigheter.  

☒Regulanten skal oversende materiale til 
plankontoret for varsling på kommunens 
nettside. 

 

☒Regulanten skal oversende varsel om 
oppstart med planavgrensning i SOSI-fil  

 

☐Behov for informasjonsmøte Dersom forslagsstiller ønsker å gå videre med 
planforslaget bør det avholdes 
informasjonsmøte med berørte offentlige 
instanser. 

☒Saksbehandler i kommunen oversender 
naboliste og varslingsliste  

 

 

5. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering 
Detaljeringsnivå 
Formål i plan, avgrensning, deler av området 
som er særlig verdifulle til f.eks. uteopphold 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-3-samfunnssikkerhet-og-risiko--og-sar/id556749/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-3-samfunnssikkerhet-og-risiko--og-sar/id556749/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-3-samfunnssikkerhet-og-risiko--og-sar/id556749/
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Planfaglige vurderinger: Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 
forbindelse med planarbeidet: 

☒Naturgrunnlag 
Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, 
vegetasjon, topografi, geologiske ressurser 

 

☒Lokaliseringsfaktor 
Avstand til skole, servicetilbud, friluftsområder, 
kollektivtilbud, sentrum 

Planområdet vil bli liggende ca 3 km fra 
nærmeste skole/barnehage/butikk 

☐Fortetting 
Virkninger på naboer, behov, kvalitet 

Det er tre eksisterende boliger i området.  

☐Grønnstruktur 
Ev. gjennomgående grønnstruktur i bebygde 
strøk 

 

☒Landskap 
Nær- og fjernvirkning, behov for illustrasjon 3D 
presentasjon 

 

☒Estetikk og byggeskikk 
Nær- og fjernvirkning, tilpasning til eksisterende 
omgivelser, material- og fargevalg, 
utnyttelsesgrad, byggehøyder 

 

☐Utomhusplan 
Viser til eksisterende vegetasjon, nyplanting, 
parkering, gangvei, stigningsforhold og 
uteplasser 

 

☐Trafo/linjenett 
Plassering av trafo, ledninger i bakken 

 

☒Senterstruktur 
Forsterkes god senterstruktur? 

Planområdet ligger mellom Marøya og 
Ottersøy. I kommunedelplan for områdene er 
avsatt flere områder for framtidig boligbygging 
og som ikke enda er realisert. Uheldig dersom 
det åpnes opp for bygging i dette området 

☐Økonomi 
Realisering – behov for offentlige midler 

 

☐Annet  
Landbruksfaglige vurderinger: Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☒Landbruk 
Langsiktig produksjonspotensial, arealtap, 
arrondering og drift for landbrukseiendommer, 
alternativ til omdisponering, 
jordvern/samfunnsinteresser, ulemper som kan 
gi restriksjoner på drift 

Dyrka mark i området må søkes bevart 

☒Virkeområde for jord- og skogbruksloven 
Delings- og omdisponeringsbestemmelser 

 

☐Annet  
Reindriftsfaglige vurderinger Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☒Reindriftsinteresser Flyttlei for rein går gjennom deler av området. 

Området er avmerket som høstvinterbeite og 
vinterbeite for rein. 
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Vil trekklei, flyttlei, oppsamlingsområde, 
årstidsbeiter berøres. Ulemper som kan gi 
restriksjoner for reindriftsinteressene 
 
Miljøfaglige vurderinger: Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☒Biologisk mangfold/Naturområder 
Vernet område, sjeldne/sårbare eller trua arter 
og samfunn, kvartær- eller berggrunnsgeologisk 
interesse, inngrepsfrie naturområder, gyte, 
vekst og leveområder for fisk 
 

Ingen kjente registreringer i området  

☐Vassdragsforvaltning 
Vannforekomster, miljøtilstand, vannforskriften 
(§12) 

 

☐Overflatevann 
Lokal håndtering, andel av overflater med fast 
dekke, fordrøye overflatevann lokalt, lede bort 
på sikker vis (flomveier) 

 

☐Friluftsinteresser 
Løyper, stier, fri ferdsel, fiske, rasteplasser 

 

☐Viltinteresser 
Vilttrekk, habitat, sjeldne/sårbare eller trua 
arter 

 

☒Vannforsyning, avløpsforhold Avløp må etableres.  
Hovedledning for vann finnes i området, kan 
kobles på. Se kartutsnitt 

☐Forurensning 
Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, 
forurenset grunn, drikkevannskilder, svevestøv 
fra eksisterende og planlagte tiltak 

 

☐Miljøvennlig oppvarming/ENØK  
☐Annet  
Kulturfaglige vurderinger  Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☐Kulturlandskap 
Landskapsverdi, grense mellom utbygging og 
landbruksareal 

 

☒Kulturminner 
Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda 
kulturminner, bevaringsverdige bygninger og 
miljøer 

Ingen kjente i området. 
Kulturminnemyndigheten har i forbindelse med 
revidering av arealplan for Nærøy pekt på at 
Nærøysundet er et området med stort 
potensiale for arkeologiske kulturminner. Det 
må derfor påregnes at det fremmes krav om 
registering. 

☐Annet  
Samfunnssikkerhet og beredskap Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☐Naturbasert sårbarhet  
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Ras, skred – stein, jord, leire, snø, flom, radon, 
høyspenttrekk, krav til brannvann 
☐Virksomhetsbasert sårbarhet 
Brann/eksplosjon (kjemikalie) utslipp, 
lagringsplasser for farlige stoffer, 
deponering/destruksjon av avfall og gamle 
fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig 
gode, elektromagnetiske felt fra kraftledninger 

 

☒Infrastruktur 
Vegtrafikk/transport nett, luftfart/flyplass 

Statens Vegvesen har varslet at de ikke vil 
kunne tillate etableringen av boligområde, før 
det er etablert gang-/sykkelvegforbindelse fra 
boligområde mot området for barne-
/ungdomsskole. I tillegg er Fv770 kategorisert 
med meget streng holdning i rammeplan for 
avkjørsler.  
 

☐Annet   
Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes 
interesser 

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 
forbindelse med planarbeidet: 

☒Leke- og uteoppholdsarealer 
Størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek 
og opphold (solfylt, vindskjermet, god 
vegetasjon, bevisst utformet i forhold til terreng 
og klima, trafikksikker, uten forurensning), 
variert mhp. ulik type lek, ulike årstider, 
tilgjengelighet, helse- og sikkerhetsmessige 
forhold, totalvurdering av behov, tap av 
bestående/egnet lekeareal (nære 
friluftsområder, åpne plasser, barnetråkk), 
alternativer til å opprettholde bestående 
lekeareal, avsatt erstatningsareal 

Området ligger ca 3 km fra skole/barnehage og 
nærme Fv 770. Det er stor fart i området. Ingen 
gang- og sykkelforbindelse. Utvidelse av 
boligbebyggelse i området vil betinge at barn 
må kjøres til/fra skole.  

☐Områder for allmennheten 
Universell utforming, tilgjengelighet  

 

☐Annet  
Veg- og trafikktekniske forhold Forhold som bør tas spesielt hensyn til i 

forbindelse med planarbeidet: 
☒Trafikkforhold 
ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt 
transport, etablering langs høytrafikkert 
vegnett, utløser planen behov for 
infrastrukturtiltak utenfor planområdet 
 

Se tidligere kommentarer vedr trafikk/vei. 
ÅDT Fv 770 3030. Fartsgrense 80. 
Statens vegvesen vil kreve gang- 
sykkelforbindelse før det kan tillates etablering 
av bolig/fritidsbebyggelse.  

☒Trafikkplan/vegstandard 
Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, 
fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for 
snøopplag, tilstrekkelig areal til offentlig 
vegformål, kryss/avkjøringer – frisiktsoner, 
byggegrenser, belysning 

 

☐Krav til dokumentasjon  
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Skjæringer/fyllinger, lengde og tverprofiler, 
sporingskurver 
☒Avkjørsler og kryss 
Utforming, antall, sikkerhet, snumulighet på 
egen tomt 

 

☒Trafikksikkerhet 
Ulykkesstatistikk, farlige punkter, trafikkøkning 

 

☒Vegeierskap 
Offentlig, felles eller privat vei 

Ny privat vei skal etableres i planområdet. 
Krever ny avkjørsel fra Fv770. Fv 770 i området 
er i holdningsklasse for avkjørsel; meget streng 

☐Annet  
 

6. Krav til planforslag, innhold og materiale 
☒Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og 
planbestemmelser, se nedenfor 

 
☒Oversendt planmateriale skal godkjennes før planforslaget kan regnes som komplett innsend 
Faste krav til innhold av planmateriale: 
1. Plankart skal leveres som pdf i målestokk 

samt som SOSI-fil 
2. Reguleringsbestemmelser skal oversendes i 

word-format, nasjonal mal for 
reguleringsbestemmelser bør benyttes 

3. Planbeskrivelse med ROS-analyse og ev. KU 
skal leveres i word og pdf-format 

4. Videre skal materialet inneholde:  
- Kopi av kunngjøringsannonse med dato.  
- Kopi av varslingsbrev med adresseliste.  
- Kopi av innkomne innspill 

Rammer for bestemmelsenes innhold og 
utforming finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep
/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/regulerings
planveileder/6-bestemmelser/63-
bestemmelsenes-innhold/id622426/ 
 
Sjekkliste for detaljert planbeskrivelse finnes 
her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep
/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/regulerings
planveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-
detaljert/id629554/  

Øvrige krav:  
☐Illustrasjoner  
☐Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapporter:  

 

7. Kart  
☒Kommunen kan levere digitalt grunnkart   
☐Det anbefales oppmåling av plangrensen  
☒Digitalt planmateriale (se spesifikasjon 
ovenfor) skal godkjennes av kommunen før 
planforslaget kan regnes som komplett. 

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-
bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-
planlegging/plankartsiden/id2361154/  

 

8. Gjennomføring 
Aktuelle rekkefølgekrav: Kommentar: 
☐Uteoppholdsareal  
☒Lekeplass  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold/id622426/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold/id622426/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold/id622426/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold/id622426/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert/id629554/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert/id629554/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert/id629554/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert/id629554/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
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☐Kjøreveg  
☒Gang/sykkelveg eller fortau  
☒Trafikale forhold utenfor planområdet  
☒Vann- og avløpsnett  
☐Høyspentledninger  
☐Annet  

 

9. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 
☐Anbefaler oppstart av planarbeid 
☒Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 
☒Reguleringsformålet skal legges fram for planmyndigheten jf. plan og bygningslovens § 12-8 

 
Merknader:  
Statens vegvesen har varslet at de ikke vil kunne tillate etableringen av et boligområde, før det er 
etablert gang-/sykkelvegforbindelse fra boligområde mot området for barne-/ungdomsskole.  
 
Det er flere områder avsatt til boligformål i kommunedelplan for Marøya og Ottersøy som ikke er 
realisert. Det anses uheldig å åpne opp for bygging i dette området før avklarte 
utbyggingsområder i de nevnte områdene er utbygd.  
Planområdet ligger ca 3 km skole/barnehage/butikk. Det er høy trafikk på veien i området. ÅDT 
3030. Statens vegvesen har varslet at de ikke vil gi tillatelse til boligbygging i området før det er 
etablert gang- og sykkelvei. Trafikksikkerhetshensynene bør veie tungt. Hensyn til senterstruktur 
vurderes også som viktig.  
 
Forslagsstiller oppfordres til å levere forslaget som innspill til rullering av kommuneplan.  
 
Planforslaget er ikke i trå med revidert arealplan for Nærøy 2016-2024. Området er avsatt til LNF-
R-formål. Arealplanen fastsetter framtidig arealbruk for områder og er bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende. Viktigheten av at planer følges presiseres.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsinitiativ i utgangspunktet være i trå 
med gjeldende planer. Private har rett til å fremme forsalg til detaljregulering, og loven definerer 
detaljregulering som en planform som skal følge opp kommuneplanens arealdel. Selv om private 
har rett til å fremme forslag, er det kommunen sitt ansvar å vurdere forslaget og avgjøre om 
planen skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen finner at et privat 
planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen jf. pbl § 12-8 beslutte at initiativet skal 
stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret for endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 
underretning. Et eventuelt avvisningsvedtak skal begrunnes og forslagsstiller skal underrettes.  
 
Jf. ovenfor må planinitiativet behandles som en forespørselssak til utvalg for drift og utvikling. Det 
kan ikke foretas varsling før kommunen har tatt stilling til spørsmålet. Det tas sikte på at saken vil 
bli behandlet i utvalg for drift og utvikling 10.april.  

 

10. Framdrift 
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☒Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett 
planforslag er mottatt til føreste vedtak i saken er maksimalt 12 uker. 
 
Planinitiativet behandles som en forespørselssak i utvalg for drift og utvikling. Det kan ikke foretas 
varsling før kommunen har tatt stilling til spørsmålet.  
 

 
☒Forslagsstiller er informert om at høringsfristen for offentlig ettersyn er minimum 6 uker. 

 
☒Forslagsstiller er informert om kalender for politiske møter (og plankontorets 
skrivefrister/saksbehandlingstid) 

 
☒Forslagsstillers planlagte dator for varsling av oppstart:  
April 2018. Dette vil avhenge av kommunens beslutning i forhold til om initiativet skal stoppes 
eller ikke.  

 
☐Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av planforslag:  

 

11. Gebyr  
☒Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 
Gebyrregulativet vedlagt referatet 

 
☒Forslagsstiller er gjort kjent med gjeldende gebyrregulativ 

 
Fakturaadresse (forslagsstiller): 
Hamland formidling AS 
Postboks 4 
7940 Ottersøy 

 

12. Bekreftelser  
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i 
planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens 
rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak mv vil kunne bringe inn 
nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt 
tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte 
saken. Dersom det går 2 år fra oppstartsmøtet og det ikke er mottatt planleveranse vil 
saksbehandler avslutte saken. Dersom saken likevel skal fremmes må det holdes nytt 
oppstartsmøte. 
 



  Mal sist redigert 05.02.18

Kolvereid dato 23.03.2018 
 
Ragnhild Wendelbo Melgård  
----------------------------------------------- 
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Nærøy kommune 

 

 Arkiv: L12 
Saksmappe: 2016/251-43 
Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård 
Dato: 08.11.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

93/18 Kommunestyret 16.11.2018 
 
Sak: Forespørsel om ny politisk behandling av fylkesmannens 

innsigelser til reguleringsplan for Skillingstad 24/8   
 
 

Vedlegg: 
1 Nærøy Dykk AS & Folkestad Overnatting v/Sivert Wicklund - krav om ny politisk 

behandling av reguleringsplan for Skillingstad - 24/8 
2 Referat telefonsamtale Wicklund - avklaring - videre framdift 
3 Melding om vedtak - behandling av fylkesmannens innsigelse - reguleringsplan 

for Skillingstad - 24/8 
 
Bakgrunn 
Reguleringsplan for Skillingstad ble fremmet av Ing. Jorleif Lian As på vegne av Sivert 
Wicklund.  
 
Utvalg for drift og utviklingssaker besluttet i møte 21.11.2017 å legge reguleringsplan for 
Skillingstad ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring og offentlig ettersyn med 
høringsfrist 29.03.2018. Det er kom inn 6 høringsuttalelser. 
 
Fylkesmannen hadde flere innsigelser til planforslaget. Jf plan- og bygningslovens § 5-4 kan 
berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forsalg til reguleringsplan i spørsmål 
som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av 
vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Innsigelsene var i dette tilfellet 
forankret i vedtatte nasjonale retningslinjer. Kommunen kan ikke se bort fra innsigelsene og 
vedta planen slik den foreligger. I dette ligger det at kommunen kan drøfte saken med 
Fylkesmannen og finne løsninger som både imøtekommer innsigelsen og kommunens 
reguleringsønske. Alternativt kan kommunen la være å ta innsigelsen til følge og be 
Fylkesmannen om meklingsmøte.  
 
Det vises til sak 47/18 for behandling av Fylkesmannens innsigelse og rådmannens vurdering 
av innsigelsene. Følgende vedtak ble fattet i utvalg for drifts- og utviklingssaker i forbindelse 
med behandling av fylkesmannens innsigelse: 
Utvalg for drifts- og utviklingssaker tar Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 til følge. 
Revidert forslag til reguleringsplan utarbeides og sendes til behandling i kommunestyret. Det 
forutsettes at reguleringsplanen justeres i samråd med tiltakshaver og Fylkesmannen.  
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet 7.1.2 
 
 



Videre behandling av planen i etterkant av møte i utvalg for drifts- og utvikling 
Forslagsstiller og Fylkesmannen ble underrettet om vedtaket i sak 47/18 i brev datert 
04.06.18. I brevet ble det lagt fram forslag til justeringer for å imøtekomme Fylkesmannens 
innsigelse. Brevet er vedlagt saken. Mottakerne av brevet ble oppfordret til å ta kontakt med 
saksbehandler samtidig som det ble oppfordret til å avholde et felles møte med 
Fylkesmannen og tiltakshaver. Saksbehandler var i etterkant i kontakt med fylkesmannen per 
telefon og fikk klarhet i at forsalg til løsninger ville føre til at fylkesmannen ville trekke sine 
innsigelser. Saksbehandler hadde telefonkontakt med forslagsstiller 29.06.18 for å avklare 
videre framdrift i saken og orientere om innholdet i vedtaket fattet i Utvalg for drifts- og 
utviklingssaker 29.05.18. Referat fra samtalen ligger vedlagt saken. Forslagsstillers 
tilbakemelding var at han ikke ønsket å korrigere planen i trå med vedtaket og ønsket at 
forslag til reguleringsplan slik den forelå til 1.gangs behandling skulle vedtas. Uten denne 
hadde ikke planen verdi for forslagsstiller. Saksbehandler orienterte om at administrasjonen 
må forholde seg lojalt til vedtak fattet. Videre behandling av saken og arbeid med å fremme 
planen for endelig behandling i kommunestyret ble fra administrasjonens side stilt i bero etter 
dette. 
 
Grunneier engasjerte PKOM as for å gjenopprette dialog rundt reguleringssaken. 
Saksbehandler hadde møte med Torkil M Hansen i PKOM as 4.september hvor 
saksbehandler orienterte om historikken i saken og innholdet i vedtaket i sak 47/18.  
 
Administrasjonen hadde vedtak å forholde seg til i saken. Vedtaket forutsatte at 
reguleringsplanen skulle revideres i samråd med tiltakshaver og fylkesmannen. I vedtaket het 
det at innsigelsene skulle tas til følge, noe som begrenset muligheten for forslagsstiller til å få 
opprettholdt sine ønsker. For å gå videre i saken og for å kunne fremme en revidert plan til 
behandling i kommunestyret ble derfor saken satt opp som orienteringssak i utvalget 
11.10.18. Saksbehandler orienterte om dialogen som hadde vært med fylkesmannen og 
forslagsstiller, og at administrasjonen måtte forholde seg til hovedessensen i vedtaket; at 
innsigelsene skulle tas til følge.  
 
Krav om ny politisk behandling  
Behandling i utvalg for drift- og utviklingssaker 
I forkant av samme møtet sendte PKOM AS på vegne av grunneier brev med krav om ny 
politisk behandling av reguleringsplan for Skillingstad 24/8, brevet datert 7.11.18 ligger 
vedlagt saken. Administrasjonen rakk ikke behandle brevet før møtet i utvalget, men hadde i 
forkant av møtet satt seg inn i innholdet i brevet og orienterte utvalget om at det i brevet ikke 
fremkom nye momenter i saken, og anbefalte derfor at saken ikke skulle tas opp til ny 
politisk behandling.   
 
Utvalget fattet følgende innstilling i møte 11.10.18: Med bakgrunn i brev datert 07.10.18 fra 
grunneier ber utvalget at det gjennomføres mekling med fylkesmannen på punktene angående 
SV5 og BUH1. 
 
Saken med innstillinga fra utvalg for drifts- og utviklingssaker ble behandlet i 
formannskapsmøte 07.11.18. Det ble fattet følgende innstilling: Formannskapet viser til 
innstilling fra utvalg for drift og utviklingssaker fattet 11.10.18. Formannskapet ber om at det 
opprettes sak som fremmes for Kommunestyret. 
 
Behandling i Formannskapet  
På bakgrunn av innstillinga fra Formannskapet er det nå opprettet sak som fremmes for 
kommunestyret.  
 
 
 



Vurdering  
 
Saken gjelder krav fra grunneier om ny politisk behandling av reguleringsplan for 
Skillingstad 24/8. begrunnelsen for krav om ny politisk behandling er gjengitt og kommentert 
i det følgende. Det vises for øvrig til brev fra grunneier.  
 
Grunneier gjengir følgende som bakgrunn for krav om ny politisk behandling: 

1. Forskjellsbehandling av aktører ved fradelings-/reguleringssaker i LNF-området ved 
Vågsvågen  

o  Reguleringsplanen legger til rette for økt verdiskaping, sysselsetting og bolyst 
i Fikkan-området, og bygger derfor også oppunder den politiske vurderingen 
som flertallet i utvalg for drifts- og utviklingssaker benyttet i fradelingssak PS 
7/16: «Bosettingshensynet i området Fikkan gjør seg gjeldende».  

2. Kommunen har ikke fanget opp lokale innspill vedr ønsket arealbruk i Fikkan-
området ifbm. revisjon av kommunens arealplan, som ville ha understøttet fremmet 
reguleringsplan.  

3. I den administrative og 
politiske behandlingen av 
saken, er Fylkesmannens 
innsigelser tungt vektlagt, 
mens innspill fra øvrige 
høringsinstanser er gitt 
liten oppmerksomhet, selv 
om innspill fra Trøndelag 
fylkeskommune bygger opp 
under lokalpolitiske 
føringer tilkjennegitt i PS 
7/16.  

 
Rådmannens kommentar til 
begrunnelse for krav om ny 
politisk behandling: 
 

1. Rådmannen er uenig i at 
aktører i LNF-området ved 
Vågsvågen 
forskjellsbehandles. 
Grunneier henviser til 
fradelingssøknader i 
Vågsvågen. Rådmannen 
anbefalte at fradeling av 
tre tomter til boligformål i 
Vågsvågen ikke skulle 
godkjennes med 
begrunnelse i at det var 
avsatt BFE-område på 
nordsiden av veien og ut 
fra landbrukshensyn. Det 
vises til sak 43/16. Utvalg 
for drifts- og utviklingssaker innvilget søknaden med begrunnelse i at 
bosettingshensynet i området Fikkan gjorde seg gjeldende. Vedtaket ble ikke påklaget 
av fylkesmannen. Rådmannen mener det er flere årsaker til at disse to sakene ikke kan 
sammenlignes. Ved fradelinga i Vågsvågen ligger grensa til tomta nærmest sjøen ca 
70 meter fra flomålet. For Skillingstad og BUH1 området er avstanden ca 19 meter. 



Skillingstad er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, det samme er 
Vågsvågen. Dersom området hadde vært avsatt til BFE-område ville byggegrensa til 
sjøen vært 50-meter, noe som medfører at tiltaket i Vågsvågen ville vært i trå med 
planen men ikke for Skillingstad. Jordvernhensynet og landbruksinteressene er også 
noe ulikt i de to sakene. Deler av området på Skillingstad legger beslag på dyrka 
mark. Det samme er ikke tilfellet i Vågsvågen. her berøres landbruksinteressene ved 
at tomtene ligger mellom to jorder. I begge tilfeller ligger tiltaket innenfor 
byggeforbudet i 100-meters beltet fra sjøen, men avstanden fra sjøen er i de to sakene 
vesentlig forskjellig. Friluftsinteressene vil derfor påvirkes ulikt i de to tilfellene.  

 
 

2. Det er registrert innspill som kom fra grendelagsmøte på Fikkan (sak 2014/715 jp 56) 
og fra Varøya Vel, Fikkan vel og Arnøya grendelag som omfatter området ved 
Skillingstad. Innspillet var at flere områder ved Fikkan, Varøya og Arnøya burde 
ligge som BFE-områder, i tillegg markerte kartene områder som var viktig i 
friluftslivssammenheng. Kommuneplanen går gjennom en omfattende prosess der de 
ulike innspillene vurderes. Ikke alle innspill hensyn tas. For området Skillingstad er 
ikke området avsatt til BFE-område. Hadde området derimot vært avsatt til BFE-
område ville 50-meters byggegrense gjort seg gjeldene. Det er ikke registrert innspill 
fra grunneier på at aktuelt området skulle vurderes som et framtidig 
utbyggingsområde. 

3. Det vises til at det i den administrative og politiske behandlingen av saken er 
innsigelsene fra Fylkesmannen tungt vektlagt. Behandlingen av saken i drifts- og 
utviklingsutvalget 29.05.18 gjaldt behandling av innsigelsene som var knyttet til 
planen, ikke behandling av planen som sådan. Fylkesmannen har et nasjonalt ansvar 
for ivaretakelse av strandsonen og jordvernet. Kommunen kan ikke se bort fra en 
innsigelse som er fremmet. De øvrige innspill som kom inn i forbindelse med høring 
av reguleringsplanen var vedlagt saken som orientering. En vurdering av de enkelte 
innspillene ville fremgått av den endelige behandlingen av planen.  

 
Konklusjon 
Rådmannens konklusjon er at det ikke fremkommer nye momenter i saken som gjør at saken 
bør fremmes for megling. Rådmannen opprettholder derfor sin tidligere innstilling i saken og 
anbefaler å ta Fylkesmannens innsigelse til følge. Planen slik den vil foreligge når 
innsigelsene trekkes, vurderes å legge til rette for videre utvikling av næringsvirksomhet på 
Skillingstad.  
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Tidligere vedtak om å ta fylkesmannen sine innsigelser til følge opprettholdes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Fra: Torkil Marsdal Hanssen (torkil@pkom.no)
Sendt: 08.10.2018 13:07:43
Til: Postmottak Nærøy kommune
Kopi: Ragnhild Wendelbo Melgård; sivert@naroydykk.no

Emne: Krav om ny politisk behandling av reguleringsplan for Skillingstad 24/8
Vedlegg: 2018_Brev til kommunen.pdf
På vegne av Sivert Wicklund sender jeg herved over skriftlig krav om at reguleringssaken hans blir tatt opp til ny
politisk behandling. Dersom det er ønskelig å få tilsendt brevet i word, ta gjerne kontakt.

Ser at det er satt av et kvarter til orientering om framdrift i reguleringssaken i utvalgsmøtet førstkommende torsdag,
11. oktober, kl 1015-1030 i formannskapssalen. Ber om at dette brevet refereres i forbindelse med orienteringen - og
at brevet blir distribuert til politikerne (gjerne i forkant).

-- 

Med vennlig hilsen
Torkil Marsdal Hanssen
Kommunikasjonsrådgiver
Mob +47 97976065

www.pkom.no | @asPKOM | fb.com/pkomAS
Fellesbygget | Postboks 26 | 7940 Ottersøy



 

Nærøy kommune 
Drifts- og utviklingsavdeling 

Notat 
 
 
Vår ref.: Saksbeh. / tlf.: Arkivkode: Dato: 
2016/251-39 Ragnhild W. Melgård,   L12 29.06.2018 

 
 
Til: 
Ragnhild W. Melgård 
Fra: 
Ragnhild W. Melgård 
 

 
Referat telefonsamtale Wicklund - avklaring - videre framdrift  
 
 
 
Saksbehandler har hatt telefonkontakt med forslagsstiller 29.06.18 for å avklare videre 
framdrift i saken, og orientering om innholdet i vedtak fattet i Utvalg for drifts- og 
utviklingssaker 29.05.18 PS 47/18. Forslagsstiller ønsker ikke å korrigere planen i trå med 
vedtaket. Forslagsstiller ønsker forsalg til reguleringsplan som forelå ved 1.gangs behandling 
behandlet i kommunestyret.  
 
Saksbehandler orienterer om at administrasjonen er lojal ovenfor vedtak fattet.  
Vurderes å ikke gå videre med planen på nåværende tidspunkt.  
 
 
 
 



Nærøy kommune 
Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid 

 Telefon 74 38 26 00 
 Bankkontonr. 4467.07.80039 
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Deres ref:   Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
«Ref» 2016/251-38 Ragnhild W. Melgård L12 04.06.2018 

 

Melding om vedtak - behandling av fylkesmannens innsigelse - reguleringsplan 
for Skillingstad 24/8 

 

Fylkesmannens innsigelse til reguleringsplan for Skillingstad 24/8 ble behandlet i utvalg for drifts- 
og utviklingssaker i møte 29.05.18. Det ble fattet følgende vedtak:  

Utvalg for drifts- og utviklingssaker tar Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 til følge. Revidert 
forslag til reguleringsplan utarbeides og sendes til behandling i kommunestyret. Det forutsettes at 
reguleringsplanen justeres i samråd med tiltakshaver og Fylkesmannen. Vedtaket er i henhold til 
delegasjonsreglementet 7.1.2. 

Med bakgrunn i vedtaket ønsker kommunen dialog med Fylkesmannen og tiltakshaver for å kunne 
legge fram et revidert planforslag for endelig behandling i kommunestyret.  

For å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse foreslås følgende justeringer i planforslaget: 

 For BC1 endres kart og bestemmelser slik at det samsvarer med Fylkesmannens merknader 
til oppstartsvarselet. Dette innebærer at området avsettes til kombinasjonsformål med 
campingplass (kode 1173) og LNFR (kode 5100). I planbestemmelsene: området skal 
tilbakeføres til dyrka mark når bruken av området til campingplass opphører.  

 SV5 tas ut av planen.  
 BUH1 avsettes til friluftsformål og gis samme bestemmelser som for LF2. 
 Gårdstunet (BAA1) avsettes til landbruksformål. Den tidligere driftsbygningen avsettes til 

næringsformål. Bygget er fradelt med eget gårds- og bruksnummer (24/36). Tillatelse til 
fradeling ble gitt i 2007. FM ble ikke hørt i denne sammenheng da søknaden fra kommunens 
side ikke ble behandlet som en dispensasjon. Eldhus avsettes til næring. Bolig nord på tunet 
avsettes til bolig. Bygningene gis bestemmelser som sikrer videreføring av dagens bruk.  

Med bakgrunn i at område BUH1 tas ut av planen ønskes drøfting av formålsangivelse for BAA2. I 
bestemmelsene pkt 3.6 er det ikke samsvar mellom formål og tekst. Dette må rettes opp.  



 
 Side 2 av 2

Ta kontakt med undertegnede ved spørsmål. Kommunen avholder gjerne et felles møte med 
Fylkesmannen og tiltakshaver.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ragnhild W. Melgård 
planlegger 
 
 
 
 
Kopi til: 
Landbruksavdelinga FM v/Margrethe Halsan    
Klima- og miljøavdelinga FM v/Thomas Aarskog    
Håvard Hernes    

 
 
Mottakerliste: 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Sivert Wicklund    
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Nærøy kommune 

 

 Arkiv: L12 

Saksmappe: 2016/251-35 

Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård 
Dato: 27.04.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

47/18 Utvalg for drifts- og utviklingssaker 29.05.2018 
   

 
Sak: Behandling av fylkesmannens innsigelse - reguleringsplan for 

Skillingstad 24/8   
 
 
Vedlegg: 
1 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til reguleringsplan  - 24/8 Skillingstad 
2 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse - høring av reguleringsplan for Skillingstad - 24/8 
3 NTNU - marinarkeologisk uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan - 24/8 

Skillingstad 
4 Norges vassdrags- og energidirektorat - uttalelse til reguleringsplan - 24/8 og 24/6 

Skillingstad - til offentlig ettersyn 
5 Statens vegvesen - høring/offentlig ettersyn - reguleringsplan for Skillingstad - 24/8 
6 Sametinget Samediggi - uttalelse til høring/offentlig ettersyn reguleringsplan 

Skillingstad - 24/8 
7 Reguleringsplan beskrivelser (20180118) 
8 Reguleringsplan bestemmelser (20180118-1) 
9 Regulerinsgplankart-A2-L-20180118 

 
 

Bakgrunn 
Reguleringsplan for Skillingstad ble fremmet av Ing. Jorleif Lian As for Sivert Wicklund. 
Forsalget bestod i å  
 
Utvalg for drift og utviklingssaker besluttet i møte 21.11.2017 å legge reguleringsplan for 
Skillingstad ut til offentlig ettersyn. Planen lå ute til høring og offentlig ettersyn med 
høringsfrist 29.03.2018. Det er kommet inn 6 uttalelser. 
 
Uttalelsene gjengis i korthet nedenfor 
 
Sametinget, brev datert 12.02.2018: 
Ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten som bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Forsalg til tekst. 
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Statens vegvesen, brev datert 28.02.2018: 
Ber om at siktkravet på stedet med skiltet hastighet 60 km/t skal være 6x70 meter. Ber om at 
siktkravet påføres plankartet. Ingen øvrige merknader. 
 
NVE, brev datert 21.03.2018: 
Har ingen innvendinger til planforslaget. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie, brev datert 22.03.2018: 
Har ingen anmerkninger til reguleringsplanen slik den foreligger, utover å minne om 
meldeplikten. Ber om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det 
under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml §14 eller §4, 
skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående». 
 
Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 26.03.2018: 
Fylkesmannen har fremmet følgende innsigelser til reguleringsplanen: 

 Ut fra jordlova § 9 og føringer for jordvernet, herunder nasjonal jordvernstrategi, 
fremmer Fylkesmannen innsigelse til BC1. Kart og bestemmelser må endres slik at 
det samsvarer med våre merknader til oppstartsvarselet. Det må gå tydelig fram at 
arealet skal tilbakeføres til jordbruksformål ved opphør av turistvirksomheten. 

 Ut fra jordlova § 9 og føringer for jordvernet, herunder nasjonal jordvernstrategi, 
fremmer vi innsigelse til SV5 inntil traseen justeres slik at den ikke beslaglegger 
dyrka mark. 

 Ut fra jordlova § 1 fremmer Fylkesmannen innsigelse til omdisponering av gårdstunet 
til utbyggingsformål. Foreslått arealbruk medfører en landbrukseiendom uten 
tilhørende driftssenter. Vi mener derfor at forslaget slik det nå foreligger ikke kan 
aksepteres.  

 Som følge av flytting av SV5, vil fylkesmannen etter en samlet vurdering av planens 
negative påvirkning på strandsone, friluftsliv og naturmangfold fremme innsigelse til 
de områdene i BUH1 som er lokalisert mellom SV 5 og LF2.  

 
Trøndelag fylkeskommune, brev datert 05.04.2018: 
Ser positivt på at det tilrettelegges for næringsvirksomhet basert på sjøbasert reiseliv. I en 
eldre friluftslivskartlegging er sjøen inntil planområdet definert som viktig friluftsområde for 
sjøbasert friluftsliv. Anbefaler kommunen å gjennomføre en oppdatert kartlegging og 
verdsetting av kommunens friluftsområder. Ser ikke at planen bør være til noe hinder for 
øvrig friluftsliv i området. Forutsetter at strandsonen i planområdet blir tilgjengelig for 
allmennhetens frie ferdsel. For å hindre unødig privatisering av området langs den planlagte 
turstien bør det tegnes inn byggegrense i hyttetomtene. Byggegrense bør trekkes så langt fra 
sjøen/turstien som mulig. Planen ivaretar jordvernhensynet på en god måte. Vurderer at det er 
liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Minner 
om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.  
  
 
Vurdering 
 
Jf plan- og bygningslovens § 5-4 kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til 
forsalg til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, 
eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. 
Innsigelsene er i dette tilfellet forankret i vedtatte nasjonale retningslinjer. Kommunen kan 
ikke se bort fra innsigelsene og vedta planen slik den foreligger. I dette ligger det at 
kommunen kan drøfte saken med Fylkesmannen og finne løsninger som både imøtekommer 
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innsigelsen og kommunens reguleringsønske. Alternativt kan kommunen la være å ta 
innsigelsen til følge og be Fylkesmannen om meklingsmøte. 
 
Innsigelsene knytter seg delvis til forhold behandlet i tidligere fradelingssøknader på 
eiendommen. Grunneier har i to omganger søkt om fradeling av boligtomt på området som i 
forslag til reguleringsplan er avsatt til utleiehytter (BUH1). Søknadene ble avslått begge 
gangene, henholdsvis i sak 302/13 og 110/15. I siste avslag påklaget tiltakshaver vedtaket. 
Kommunens vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen, men med en annen begrunnelse.  
 
I nylig vedtatt arealplan for Nærøy kommune er området avsatt til LNF-formål. Planforslaget 
er derfor ikke i trå med arealplan.  
 
Rådmannen ser det som lite sannsynlig at innsigelsene knyttet til utleiehytter (BUH1), 
omdisponering av gårdstunet til utbyggingsformål (BAA1) og veitrase SV5 ettergis etter at 
innsigelsene er fremmet. Planforslaget er heller ikke tråd med utvalgets vedtak, angående 
vegtrase SV5, der det fremkommer at den ikke skal beslaglegge dyrkamark. Når det gjelder 
innsigelse til campingplass (BC1) kan kart og bestemmelser endres slik at det samsvarer med 
Fylkesmannens merknader til oppstartsvarselet. 
  
Det må tas stilling til om innsigelsene skal tas til etterretning, eller om kommunen skal gå til 
mekling.  
 
Meklingen innebærer at kommunen ikke tar fylkesmannens innsigelse til følge, og er villig til 
å ta saken til Miljøverndepartementet dersom enighet ikke blir oppnådd i meklingsmøtet. 
Rådmannen anser en slik løsning som unødvendig omstendelig, og vil sannsynligvis heller 
ikke føre til noen måloppnåelse.  
 
 
Konklusjon  
Rådmannen anbefaler å ta Fylkesmannens innsigelser til følge og at det blir gjennomført 
møte med tiltakshaver og fylkesmannen med det formål å fremme revidert forsalg til 
reguleringsplan for Skillingstad.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Utvalg for drifts- og utviklingssaker tar Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 til følge. 
Revidert forslag til reguleringsplan utarbeides og sendes til behandling i kommunestyret. Det 
forutsettes at reguleringsplanen justeres i samråd med tiltakshaver og Fylkesmannen.  
 
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet 7.1.2. 
 
 
  

Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 29.05.2018  
Behandling: 
Det ble gjennomført befaring før behandling av saken. 
Tove Torstad fikk innvilget permisjon, Dag-Erik Thomassen var vara. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Utvalg for drifts- og utviklingssaker tar Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 til 
følge. Revidert forslag til reguleringsplan utarbeides og sendes til behandling i 
kommunestyret. Det forutsettes at reguleringsplanen justeres i samråd med tiltakshaver 
og Fylkesmannen.  
 
Vedtaket er i henhold til delegasjonsreglementet 7.1.2. 
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Bakgrunn 
Forslag til planprogram ble lagt fram for deltakende kommuner i kystsoneplan Namdal før 
sommerferien 2018 i de organ som hver enkelt kommune bruker som planutvalg. Alle 
kommuner sluttet seg til forslaget og la det ut på høring og offentlig ettersyn, med 
høringsfrist 1. september.  
 
Innkomne innspill er lagt inn i en samla oversikt, med kommentarer og anbefalinger fra 
prosjektleder på hvordan innspillene skal vektlegges. De innspillene som er foreslått tatt inn, 
er skrevet inn i forslaget til endelig planprogram. Flere forslag anbefales hensyntatt i 
planprosessen uten at dette påvirker teksten i planprogrammet. En del forslag og innspill 
anses som irrelevante i planprogrammet. 
 
Saksopplysninger 
Avtroppet prosjektleder ble engasjert av styringsgruppa for å fullføre arbeidet med 
høringsprosessen for planprogrammet. Innspill og uttalelser er lagt inn i et samledokument 
med kommentarer og anbefalinger knyttet til de ulike innspillene. 
 
Styringsgruppas anbefaling går ut til alle deltakende kommuner til behandling av endelig 
planprogram. 
 
Ny prosjektleder gjennomfører selve planprosessen med utgangspunkt i tidligere oppsatt 
tidsplan. 
 
Vurdering 
Planprogrammet er et godt utgangspunkt for gjennomføring av planprosessen. De fleste 
innspill og merknader som kom inn i høringsrunden påvirker ikke selve planprogrammet, 



men er relevante innspill å ta med seg i selve planleggingsarbeidet. Ikke minst gjelder dette 
flere av innspillene som omhandler medvirkning. 
 
Noen av innspillene er anbefalt tatt inn i planprogrammet og framgår av den reviderte 
versjonen som vedlegges sammen med oversikt over alle innspill med kommentarer fra 
prosjektleder. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune godkjenner planprogrammet for kystsoneplan Namdal med de innspill og 
endringer som er foreslått fra styringsgruppa for prosjektet.  
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune godkjenner planprogrammet for kystsoneplan Namdal med de 
innspill og endringer som er foreslått fra styringsgruppa for prosjektet.  
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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  
Arkivsak ID  
Plan ID  
Formål/Hensikt 
 

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og 
utvikling av havbruksnæringa i regionen. 

Planavgrensning 
 

Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, 
Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord 
og Bjugn 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram høst 2018 
Utarbeidelse av planforslag i 2019 
Høring og egengodkjenning av plan 1. kvartal 2020 

Organisering Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. 
 
Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har 
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å 
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som 
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske 
arbeidet. 
 
Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig 
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-
12 og plan jf. pbl § 11-12.  
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1 Innledning 
I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) er det definert en 
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» - 
herunder havbruk. 
 
I dialog med kommuner og næring har en derfor kommet frem til at en felles kystsoneplan for 
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsområde. Planen skal dermed: 
 

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 
• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 
• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende 

innen marin utvikling 
• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 
• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 
 
På den måten vil man kunne være forberedt på å utnytte havets- og kystsonens næringsmessige 
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbruk og annen bruk av sjøarealene. 
 
Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og sikre områder som innehar spesielle kvaliteter og 
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i størst mulig grad planlegges med flerbruksformål der 
akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri, 
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av 
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillatt. 
 
Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgående tilfredsstillende, men det er utdaterte planer 
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder 
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommunene. En felles planprosess vil også lette 
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompetanse og samarbeid, og gi mulighet for en mer 
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet. 
 
En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordnet plan med nasjonale og regionale føringer hvor 
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmyndighet og legger føringer for hvilken 
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i større eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes 
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjonale og/eller vesentlige regionale interesser. Det er 
også viktig å skille mellom overordnet plan og saksbehandling. Når kommune har avsatt areal til 
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statlige 
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet etter akvakulturloven.  
 
Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål og innhold i planen. Hvordan planprosessen er 
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av arbeidet, 
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram godkjennes av styringsgruppa før det 
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høring i minimum seks uker. Endelig planprogram 
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kommunestyret i deltakerkommunene. 
 

1.1 Formål med planarbeidet 
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøarealene i planområdet for perioden 2020-2032. 
Arbeidet skal resultere i felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det 
skal også gjennomføres konsekvensutredning i henhold til gjeldende regelverk.  
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Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst 
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næringa 
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides etter § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er viktig å 
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over-kommunal plan», men en sammenstilling av flere 
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt 
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den delen blir det juridisk gjeldende for havområdet i 
den enkelte kommune. jf. § 9-3 
 

1.2 Premisser for planarbeidet 
For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder 
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl).  § 11-7 nr. 6 «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformålet kan deles inn i 
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og friluftsområder hver for seg 
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye 
underformål. 
 

 
 
§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for 
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt hjemler § 11-11 for bestemmelser til 
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hensynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging, 
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevaring kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne 
bestemmelsesområder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer høsten 2018 en ny 
veileder om planlegging i sjø som vil kunne legge føringer for planarbeidet som ikke er hensyntatt i 
planprogrammet. 
 
Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl. som omhandler interkommunalt plansamarbeid. 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, og styret 
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig jf. § 
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24.juli 2011 legger føringer for 
arealplanlegging i sjø:  
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf 
 
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv 
 

 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og 
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale 
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas 
hensyn til 
 

 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides 
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til 
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer 

 
Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4. 
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa – areal til begjær» forventer at 
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjøarealene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
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1.3 Planavgrensing 
Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene innenfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy, 
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalseid), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler 
av) Bjugn.  
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i kystkonturen basert på kote null basert på det nye 
høydesystemet NN2000 i kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte kommunegrenser. 
Detaljregulerte områder i tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner). 
 

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø 
 

 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19. juni 2009 
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015 
Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012 
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008 
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012 
Lov om havner og farvann 17.04.2009 
 
I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for deltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St. 
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer. 
 

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale planer 
Fylkesplaner og regionale planer legger regionale føringer for planarbeidet. 
 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» legger føringer for at «det grønne skiftet og grønn 
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herunder havbruk. 
 
En erstatning for denne strategien foreligger i desember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag 
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30» 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til grunn for fokuset Namdalen har med tanke på økt 
tilrettelegging for marine næringer 
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«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» som også legger føringer for å vurdere 
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å stimulere til best mulig praksis for produksjon av 
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vekstregimet som er etablert nasjonalt. 
 
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029» som omtaler flere transportkorrigerende og nasjonale 
føringer for bl.a. sjøområdene i Namdalsregionen. 
 
Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye kommuneplaner skal man ikke sette til side disse, 
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planstatus. Nåværende planstatus skal følgelig 
kunne være førende i planprosessen, men ikke være til hinder for å oppnå hovedformålet om en 
helhetlig plan. 
 
 

2 Planprosess 

2.1 Organisering 
Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune. 
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overordnede premisser og spørsmål i planprosessen. 
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgivende rolle.  
 
Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosjektleder som har overordnet ansvar for å 
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbeidet. Det er videre ønskelig å opprette en 
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealplanlegger i hver kommune som er ansvarlig for 
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i arbeidsgruppen. Under gjennomføring av 
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov. 
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2.2 Hovedfaser 
Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planprosess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon 
nedenfor). 
 

 
 
Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid med planprogram hvor bestemmelsene for 
planprogram er gitt gjennom pbl. § 4-1. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl. § 
4-2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse gitt gjennom pbl. § 4-3 hvor dette for denne 
planen vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles 
etter gjeldende standarder i henhold til kart og planforskriften med tilhørende planbestemmelser, 
beskrivelse og konsekvensutredning.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

2.3 Fremdrift 
 

 
Oppgaver 
 

 
2018 

 
2019 

Møte med kommunene 
Utarbeide forslag til 
planprogram/presentasjoner 
og diskusjoner og med 
regionale myndigheter 

 
 
 

  
 

 
 

    

 
Møte med planforum 02.05. 
Møte med myndigheter 
 

  

 

 

    

Planoppstart og planprogram 
på offentlig ettersyn i min. 6 
uker 
 

  

 

 

    

Bearbeide høringsmerknader 
og fastsette planprogram 

  
 

    

 

 

Innspill til tiltak og møter med 
ulike aktører i sjø  

   

  

 

 

 

Åpne møter i kommunene, 
referansegrupper og 
medbestemmelse 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 
-Sammenstille eksisterende 
og ny kunnskap/temakart 
 
-Kartlegging og utredninger 
 
-Analysere interesse-
konflikter, utrede og 
prioritere 
 
-Bestemmelser og 
retningslinjer  
 
-Planbeskrivelse med 
KU/ROS 
 
-Utarbeiding av planforslag 
 
-Plankart 

        

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag 
 
Bearbeide høringsmerknader 

        
 

Politisk prosess: 
-Vedtak i de enkelte 
kommunestyrer og 
kunngjøring av planen 

       2020 
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2.4 Medvirkning 
Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Arealplaner i sjø forholder seg primært ikke til 
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter. Det vil være fokus på disse i 
medvirkningsprosessene.  
 
Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjennom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å 
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune 
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av medvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for 
gjennomføring.  
 
Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næringsliv og brukergrupper, organisasjoner og 
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstre i figuren under: 
 

 
Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet 
 
Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i pbl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plikt 
til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi 
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha betydning for planleggingen”. Samråd med statlig 
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolonne til høyre. 
 
Politikerne i deltakerkommunene skal holdes orientert om det pågående planarbeidet gjennom 
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommunestyrer. 
 

2.5 Konsekvensutredning (KU) 
 
Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de 
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bare 
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som samtidig 
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU skal også redegjøre for virkningen på miljø og 
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele 
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planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredninger av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det 
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet). 
 
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet 
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til 
en overordnet plan. 
 
Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle. 
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemmelser for samfunnssikkerhet, risiko- og 
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veileder for konsekvensutredning fra 
Miljøverndepartementet (2017) vil bli lagt til grunn for arbeidet.  
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_
juli2017.pdf 
  
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskrift
en_vesentlige_virkninger.pdf 
 
For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en 
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stedet, eventuelle behovsvurderinger, samt en 
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for miljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en 
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- og konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et 
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg skal det gjøres en skriftlig vurdering der det er 
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille 
kravene i forskrift om KU.  

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.  
 
Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og avklare forholdet mellom:  
 
Natur og miljø: 
 naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ålegras, tareskog, koraller og vill 

anadrom fisk 
 nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
 kulturminner og kulturmiljø 
 friluftsliv inkl. reiseliv 
 vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften 
 strømforhold og spredning av parasitter og smitte 

 
Samfunnsforhold: 
 fiskeri 
 akvakultur 
 marin forsøpling 
 farleder og ferdsel 
 fritidsbebyggelse 
 transportbehov 
 sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi 
 matvareproduksjon og matvaretrygghet 
 beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
 Reindrift 

https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/731d7396e7af4a66bc8d16f730d041c9/veiledningsnotat_ku_juli2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskriften_vesentlige_virkninger.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuforskriften_vesentlige_virkninger.pdf
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsiktige 
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en beskrivelse av metodene som er brukt, viktige 
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.  
 
For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan 
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspillet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster 
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om. For å sikre tilstrekkelig informasjon ved 
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres tilgjengelig via web. 
 
 

3 Fokusområder 
 
Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og interesser som det skal tas hensyn til i planarbeidet. 
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De 
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved bruk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det 
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på datagrunnlaget som skal ligge til grunn for 
utarbeidelsen av plankartet. 
 
Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil være å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling 
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn 
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. 
 

3.1 Følgende tema skal utredes 
 

Natur og miljøressurser  
Biologisk mangfold 
 
 
 
Dybdeforhold 

• Verneområder jf. naturbasen 
• Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og 

naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken 
 

• Olex? 

Kulturminner  
 
 
 

• Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser til kulturminneloven. 
Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søknaden.  

 
• Sjønære kulturlandskap  

Samfunn  
Samferdsel 
 
 
 
 
Infrastruktur 
 
 
 
Forurensning  
 
Friluftsliv 

• Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som areal 
• Havneområder og viktige ankringsplasser avklares med Kystverket.  
• Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut» 
• Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern områder (6001) 

 
• Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av 

beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkart og ved evt. nye tiltak 
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader. 

 
• Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp 

 
• Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte 

og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommune 
Fiskeri og havbruk 
 

• Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektoratet har prioritert 
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen. 
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• Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fortøyninger, med 

mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet  
 

• Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig 
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-
områder. 

Reiseliv 
 

• Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvikling av reiseliv basert 
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverdier. Arealplanens 
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurderes. 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

• Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsatt for skred/flom, 
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyser 

• Klimaeffekter av planen 
 

  

 

3.2 Arealanalyse 
Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor resultatet av 
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil 
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med utgangspunkt i ovenstående skjema og 
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere seg på å sammenholde ulike registrerte temadata 
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i 
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som 
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»  
 

4 Behov for nye utredninger? 

4.1 Biologisk mangfold 
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En 
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarealene krever at det hentes inn tilgjengelig 
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel marine grunnkart, grønn laser, marine 
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svært begrensede data på dybde og marint biologisk 
mangfold i planområdet. 
 
Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangfold som det skal tas hensyn til i 
arealdisponeringen: 
 
 Verneområder  
 Utvalgte kulturlandskap  
 Utvalgte naturtyper 
 Marine naturtyper 
 Rødlistearter 

 
For verneområdene har vi gode data. I tillegg er det nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor 
planområdet, og følgelig viktige vandringskorridorer for anadrome fiskearter. I enkelte områder og 
tema kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk kunnskap innen de 
økonomiske rammene for prosjektet.  
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Behov for utredninger: 
 
 Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer, 

naturtyper og arter? 
 Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealforslagene i planen være? 
 Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 

oppdrettsaktivitet i planområdet 
 
Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet i planområdet. 

 

4.2 Fiskeri og tarehøsting 
Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt inkludert notfangst av villaks. I tillegg 
foregår det noe fritids- og turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og de 
viktigste fiskefelt, samt kaste- og låssettingsplasser. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i 
planområder er imidlertid ifølge Fiskeridirektoratet noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn 
og Vikna har nylig blitt revidert, disse er under behandling. De andre kommunene har data av ulik 
alder, fra 2002 til 2010. De kommunene som er involvert i kystsoneplanen er prioriterte områder hos 
Fiskeridirektoratet. Data oppdateres kontinuerlig og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets kartinnsyn 
– Yggdrasil. 
 
I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder 
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen forskrift om høsting av tare, kan kommunen 
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I 
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder. 
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene 
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og 
skal revideres før dette. Det forutsettes at de aktuelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet. 
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vurderes i revisjonsprosessen. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder med interessekonflikt. 

 
 Konsekvensene av manglende utredning kan være tap av viktige ressursområder innen 

fiskeri. 
 

4.3 Havbruk 
I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir 
hentet inn fra Fiskeridirektoratet. 
 
Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur, men basert på erfaringer fra et par etablerte 
oppdrett er det behov for å registrere romsligere fortøyningsareal og lage bestemmelser for disse. 
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen 
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.  
 
 Behov for utredninger: 
 
 Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til 

bærekraftig akvakultur 
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 Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i de 
enkelte areal 

 Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot 
andre interesser 

 Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akvakultur har på naturmangfold og 
smitte 
 

Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om 
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å søke om etablering. Videre kan konsekvensene av å 
tillate etablering av havbruksnæring forringe naturmangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ 
miljøbelastning enn nødvendig. 
 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert områder for helhetlig kulturlandskap innen planområdet som kan bli påvirket av 
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt temadata i området. Det antas også å være flere 
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og fly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i 
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn til i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger 
til grunn. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåtte arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap 
 Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal hensyntas og hvilke føringer som er 

aktuelle 
 
Konsekvensen av manglende avklaringer angående kulturminner og kulturmiljø i sjø kan bli at 
områder avsatt til andre formål kan komme i konflikt med viktige kulturminner og -miljø. 
 

4.5 Forurensing 
Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidligere Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder 
med forurensede sedimenter i tilknytning til industri og i tilknytning til kommunale avløp må 
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i 
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljøet. 
  
Behov for utredninger: 
 
 Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matproduksjon, fiske med mer) pga. forurensing 
 Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling 

 
Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten 
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spesielt med tanke på akvakultur. 
 

4.6 Samferdsel og infrastruktur 
 
Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde. Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre 
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. Kystverket har hovedansvaret for farledene og 
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning - 
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Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer har kystverket kartfestet prioriterte 
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder som er viktig for den allmenne ferdselen. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk 
 Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som skal ivaretas i planområdet 
 Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg 

 
Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan 
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av søkte lokaliteter. 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 
 
Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. 
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv 
nasjonalt og internasjonalt.  
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten 
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområdene. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklusive 
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Statlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og 
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I noen kommuner er det gjennomført lokal kartlegging 
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner 
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø. 
 
Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befolkningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller 
universell utforming i planarbeidet da det synes lite relevant.   
 
Behov for utredninger: 
 
 For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det behov for en registrering av de 

viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet 
 Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turistfiske og annen turisme (f,eks populære 

kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen 
 
Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirkning på helse og bolyst og gi negative 
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om deres primærområder påvirkes. 
 

5 Risiko og sårbarhet  

5.1 Skred og flom 
 
Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har 
tilgjengelige data over skredutsatte områder på land, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke 
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer 

5.2 Havnivåstigning 
Havnivået i området er estimert til å stige med 53-60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil 
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.  
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5.3 Fiskehelse og smitte 
Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som 
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene 
har tilsynsansvar. 
 
Behov for utredninger: 
 
 Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fare for skred og flom. 

 
 

6 Kildehenvisning 
 
«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-
planstrategi/ ) 
 
«Trøndelagsplanen 2018-30» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-
2018-30/ 
 
«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» 
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf 
 
«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag» 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-
for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/ 
 
«Nasjonal Transportplan 2018 – 2029» 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/ 
 

7 Vedlegg 
Kart over planområdet 
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-planstrategi/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-planstrategi/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2018-30/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-2018-30/
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin%20Strategi%202015-2018.pdf
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
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Innspill* 
 

(*oversikten inneholder de deler av hvert enkelt høringsinnspill som menes å være mest relevant 
med tanke på innspill til planprogrammet som har vært på høring. Mange av høringsinnspillene er 

omfattende og gir generelt et verdifullt grunnlag til planprosessen uten at det oppfattes nødvendig å 
endre forslag til planprogram. Alle innspill tas derfor med til vurdering i den videre planprosessen. 

Innspillene bør derfor leses i sin helhet for å få fullverdig innsikt i hva de enkelte avsenderne mener å 
være viktig i denne sammenheng) 

Prosjektleders 
kommentar 

Bør innspillet 
føre til 

endringer i 
forslag til 

planprogram? 

D
ir

.M
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DMF understreker at de er klar over at planen ikke direkte berører DMF`s sektoransvar. DMF 
påpeker likevel behovet for å ta hensyn til bruken av sjøen som transportveg for viktige 
mineralske ressurser, og at det ikke planlegges tiltak i sjø som vil være til hinder for 
utnyttelse av mineralske ressurser. DMF mener videre at det må vurderes om planen kan 
føre til begrensninger for muligheten til transport av mineralske ressurser langs sjøen. 
Videre bør det være en overordnet strategi at urealiserte prosjekter som forutsetter 
transport langs sjøen ikke blir til hindret av tiltak som følge av kystsoneplanen. 
 
DMF viser til at det er kartlagt flere kystnære forekomster i kommunene som omfattes av 
planen: 
 

• Nord-Fosen pukkverk i Osen 

• Valsneset i Bjugn 

• Teplingan i Nærøy 

• Hestvika i Nærøy 

• Kongsmoen på Høylandet 
 

*Link til dok 

 
Prosjektleder vurderer 
DMF`s innspill som 
relevant og viser til at 
punkt 4.6 «Samferdsel 
og infrastruktur» i 
planprogrammet i 
tilstrekkelig grad vil 
ivareta DMF`s innspill 
om at planen ikke skal 
være til hinder for å 
kunne utnytte 
mineralske ressurser i 
regionen 

 
Nei! 
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Fiskeridirektoratet region Midt stiller seg positiv til planprogrammet. Det kommer tydelig 

fram hva som er formålet med planen, hvordan planprosessen skal gjennomføres og 

opplegg for medvirkning fra de ulike interessegruppene. 

 

Kapittel 3 tar for seg planens fokusområder. Alle interesser er tenkt kartlagt for å gi et godt 

grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. Å få gjort et godt grunnlagsarbeid her, 

hvor de ulike interessene søkes framstilt i temakart ved bruk av geografisk 

informasjonssystem (GIS) vil, etter Fiskeridirektoratets oppfatning, kunne bidra til å 

avdekke potensielle konfliktområder, samtidig som det også vil kunne synliggjøre områder 

som vil være mindre konfliktfylte, eller avdekke områder som kan være aktuelle for 

sameksistens med enkelte former for akvakultur, mens en annen form for akvakultur vil 

være mer konfliktfylt. Det forutsetter imidlertid at data som innhentes, og framstilles i 

temakart, er av god kvalitet, slik at man er sikker på at kartet gir et rett bilde i forhold til 

områdets egenskaper. 

 

I kapittel 3.1 er tema som skal utredes opplistet. De ulike temaene som er nevnt her, 

viser kompleksiteten i arbeidet. Måten de ulike arealformålene planlegges vurdert, vil gi 

et godt grunnlag for fastsettelse av grenser for framtidig arealbruk. Dette vil bidra til 

kunnskapsbaserte avveininger og vurderinger av ulike arealinteresser, og samtidig sikre 

at dette blir dokumentert. 

 

I kapittel 4.1 Biologisk mangfold, er ulike tema innenfor naturmangfold, som skal tas 

hensyn til i arealdisponeringen listet opp. Her kan også sterke tidevannsstrømmer nevnes 

som et tema som kan være verdt å hensynta. I sterke tidevannsstrømmer vil det finnes 

arter som vanligvis er assosiert med større dyp. Større vannstrøm kan redusere effekten av 

predatorer, for eksempel kråkebollebeiting på tare. 

 

I kapittel 4.2 Fiskeri og tarehøsting omtales blant annet viktige gyte- og fiskefelt. 

Fiskeridirektoratet har kartlagte data om gytefelt og viktige fiskefelt synliggjort i vår 

 
Prosjektleder vurderer 
Fiskeridirektoratets 
innspill som relevant 
og tar de til vurdering i 
det videre 
planarbeidet.   
 
Prosjektleder merker 
seg spesielt behovet 
for å oppdatere 
fiskerirelatert 
informasjon før 
prosjektet benytter 
dataene som grunnlag 
for arealplanleggingen. 
 
Ut over det anser 
prosjektleder 
innspillene som 
tilstrekkelig ivaretatt i 
forslag til planprogram  

 
Ja! 
 
På bakgrunn av 
opplysninger om at 
fiskeridata er 
gjenstand for 
kvalitetssikring og 
revisjon innen 
planområdet vil 
prosjektleder 
anbefale å gjøre 
oppmerksom på 
det ved å endre på 
kap 4.2. 



kartløsning «Yggdrasil». Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med kartlegging og 

oppdatering av kystnære fiskeridata. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med fiskere og 

fiskarlag i de ulike kommunene. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i planområder er 

noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn og Vikna har nylig blitt revidert, disse er 

under behandling for utlegging i vår kartløsning på internett. De andre kommunene har 

data av ulik alder, fra 2002 til 2010. Fiskeridirektoratets arbeidet med oppdatering av 

kystnære fiskeridata foregår kontinuerlig. De kommunene som er involvert i «Kystsoneplan 

for Namdal» er prioriterte områder i dette arbeidet. 

 

*Link til dok. 
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Høringsinnspillet er sendt på vegne av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, 
Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, 
Norges jeger og Fiskerforbund i Nord- Trøndelag og Fremtiden i Våre Hender. 
 
FNF`s innspill til planprogrammet er utfyllende og kommenterer innspill til konkrete deler av 
planprogrammet. FNF`s egen oppsummering er gjengitt her med følgende punkt: 
 

• Flerbruksområder bør unngås da disse gir liten forutsigbarhet for myndigheter 

og interesseorganisasjoner. Der flerbruksområder likevel er hensiktsmessige 

bør det vurderes om akvakultur ikke skal være en del av mulige arealformål. 

• Bufferområder rundt viktige natur- og friluftslivskvaliteter bør primært 

avsettes til samme arealformål, sekundært som hensynsone til den aktuelle 

kvaliteten slik at forringelse fra nærliggende aktivitet unngås. 

• Formål- og hensiktskapitlene i planprogrammet må endres fra dagens format 

hvor vekst i havbruksnæringa fremstår som hovedformålet med 

kystsoneplanen. Formålet må være å sikre viktige natur- og 

friluftslivsinteresser gjennom grundige utredninger og helhetlig 

arealplanlegging. 

• Det bør legges opp til regionale medvirkningsmuligheter for viktige 

interessegrupper og aktører. Eksempelvis møter med representanter for 

friluftsliv, biologisk mangfold, reiseliv, akvakultur og fiskeri, samt politisk utvalg 

og prosjektleder. 

• Hensynet til laksefisk og lakseførende vassdrag bør presiseres som et 

viktigere tema i utredningskapittelet, og dermed også avsettes betydelige 

ressurser når undersøkelser og videre planarbeid kommer i gang. 

• Det bør utdypes hvilke vurderinger og kriterier som skal legges til grunn ved 

overlappende interesser i arealanalysen. 

 
*Link til dok. 

 
Prosjektleder vurderer 
høringsinnspillet som 
konkret og saklig 
basert på god 
kunnskap om 
kystsoneplanlegging  
 
Prosjektleder ønsker 
videre å presisere at 
planprosessens 
hovedintensjon skal 
være å avdekke om 
det er interesser som 
bør prioriteres fremfor 
flerbruksområder 
innenfor de 
økonomiske og 
tidsmessige rammer 
prosjektet råder over.  
 
Prosjektleder anser 
innspillene som 
tilstrekkelig ivaretatt i 
forslag til planprogram 

 
Nei! 



Fr
ø

ya
 k

o
m

m
u

n
e

  
Kommunestyret i Frøya kommune gjorde i sak 103/18, 30.08.18 følgende vedtak: 
 
Kommunestyret i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til 
planprogram og varsel om planoppstart. Kommunestyret i Frøya ønsker lykke til videre med 
arbeidet. 
 
*Link til dok. 

 
Prosjektleder takker 
for lykkeønskningen 

 
Nei! 
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Fylkesmannen i Trøndelag gir innledningsvis i sin høringsuttalelse en omfattende og relevant 
veiledende uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. 
 
Fylkesmannen orienterer om at de vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen 
sendes på høring. Fylkesmannen tillegger for øvrig følgende: 
 

• Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena 
for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er 
det mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller 
saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste. 

• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven og vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar 
av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-post: 
plantrondelag@kartverket.no 

 
*Link til dok. 

 
Prosjektleder vurderer 
Fylkesmannens 
veiledende innspill 
som relevant og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet   
 
Prosjektleder 
understreker at det er 
gjensidig interesse i å 
involvere 
Fylkesmannen tidlig i 
planprosessen for å i 
størst mulig grad å 
unngå innsigelser i 
etterkant når planen 
legge ut på høring  
 
 
 
 

 
Nei! 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:plantrondelag@kartverket.no
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Horta velforening har følgende kommentarer til forslag til planprogram: 
 
1. Planprogrammet vektlegger i for stor grad havbruksnæringen. Det må tilstrebes at 
planen får et mer nøytralt snitt som også dekker andre næringer da det finnes flere 
næringer som hører under begrepet «næringsutvikling basert på naturressurser». 
Grunneierforhold og rettighetshavere i områdene må hensyntas. 
 
2. Planområdet er beskrevet som avgrenset mot land i kystkontur basert på kote null 
av 1954.  Vi er ikke enige i en slik definisjon. Dette gjenspeiler ikke korrekt areal som kan 
behandles i planen da privat eiendom går ut over kote null. Her kan nevnes stikkord som: 
a) 2 m dybde eller marbakke 
b) Strandrettighet og tilflottsrett 
c) Andre etablerte rettigheter som t.eks. privat allmenning som kan berøre et helt 
område uavhengig av om det er land- eller sjøarealer. 
 
Dette vil spesielt får stort utslag for øy-eiendommer med lang kystkontur. For slike må 
annen beregning foretas, eventuelt opplyses om dette i planverket slik at man ikke får feil 
oppfatning av eiendomsforholdene mot sjø. 
 
3. Under pkt. «2.1 Organisering» er det uttalt at «Planarbeidet ledes av en 
styringsgruppe bestående av en representant fra hver kommune». Her må det spesifiseres 
om dette skal være en folkevalgt, eventuelt kommunalt ansatt og på hvilken måte denne 
velges for deltagelse i styringsgruppen. 
 
4. Under pkt. «2.1 Organisering» er det referert til «Arbeidsgrupper». Dette begrepet 
må beskrives nærmere med eksempler og kriterier for etablering av arbeidsgruppene og 
hvordan man velger representanter i disse gruppene. Det må etableres et rammeverk med 
en beskrivelse på hva som er formålet med en slik arbeidsgruppe. 
 
5. Pkt. «2.4 Medvirkning». Her står det sitat: «Arealplaner i sjø forholder seg primært 
ikke til grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndigheter.» Det kan godt være at det 
er det man ønsker - å ikke forholde seg til grunneier, men vi mener det blir feil. 

 
Prosjektleder 
oppfatter at flere av 
Horta velforenings 
innspill er basert på 
manglende forståelse 
for hva man kan 
forvente å ta hensyn til 
og kunne oppnå med 
en overordnet 
kystsoneplan. 
 
Prosjektleder 
understreker at privat 
eiendomsrett i sjø ikke 
gir grunnlag for å 
kunne begrense 
planområdet slik det er 
omtalt i forslag til 
planprogram.  
 
Prosjektleder 
fastholder også 
anbefalingen i forslag 
til planprogram om at 
man bør påvirke 
arbeidet med revisjon 
av forskriften om 
tarehøsting for å 
kunne yte innflytelse 
på denne 
virksomheten 
 

 
Nei! 
 



Namdalskysten har et vell av øyer, holmer og skjær med meget lang kystkontur/strandlinje 
og med et omfattende privat eierskap. Privat eierskap av øy-eiendommer medfører også 
spesielle rettigheter. Enkelte fiske- og dunvær kan ha egne særrettigheter og rettigheter 
opparbeidet med alders tids bruk, samt private allmenningsrettigheter. Det finnes tilfeller 
der sjøområde er mer eller mindre tillagt privat eiendomsrett. 
Strandrettigheter og tilflottsrettigheter er grunneierrettigheter som ikke kan marginaliseres 
av et planverk. 
 
6. Pkt «2.5 konsekvensutredning». Det må sikres at innsigelser til planen ikke blir 
tilsidesatt med begrunnelsen at den som fremmer innsigelsen må betale for en 
konsekvensutredning. Dersom det blir behov for en konsekvensutredning så vil det være 
tilstrekkelig faglig hold for dette og planarbeidet må stoppe opp inntil utredningen er på 
plass. Kostnader med utredningen må dekkes av planprogrammet eller den næringen som 
er den egentlige initiator for kystsoneplanen. Det er normalt slikt for arealplaner at det er 
den som krever utarbeidet en plan som også må bære kostnaden med de 
kartlegginger/utredningsbehov 
som fremkommer gjennom arbeidet med planen også utover egne utredninger. 
 
7. Arealplanen/Kystsoneplanen må ikke være til hinder for at man senere kan kreve 
dokumentasjon av bærekraft og miljøundersøkelser i forbindelse med etablering av 
tiltak/konsesjoner gjennom marine næringer. 
 
8. I Pkt «3.1 Følgende tema skal utredes» så bør man se på status for dybdekartlegging 
i området og sikre at det er foretatt nødvendige undersøkelser for å avklare dybdeforhold. 
Dette er også viktig for å kunne si noe om privat eiendomsrett og planområdets utstrekning 
mot land. 
I pkt. «3.1 Følgende tema skal utredes» er nevnt et punkt Fisker og Havbruk. Her må tas med 
«Lokale kjente og tradisjonelle fiskeplasser for spesielle redskaper». Det finnes områder 
utover det som er registrert av Fiskeridirektoratet som har lokal og regional betydning. Disse 
må også hensyntas. Dette kan eks. være vandreruter for Villaks, Kveitvadsett, indikatorart er 
som hummer mv. Tradisjonelt fiske/fiskeplasser er viktig å beskytte også for fremtiden. 
 

 
Øvrige relevante 
innspill menes å være 
ivaretatt 
I forslag til 
planprogram uten at 
man presiserer 
ytterligere slik Horta 
velforening ønsker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Pkt. «4.2 Fiskeri og tarehøsting». Det blir feil å ikke vurdere dette i planen. Det 
finnes områder langs kysten som bør beskyttes for taretråling av mange grunner og dette 
bør synligjøres nå. Spesielt er dette viktig for nærarealene til våre verneområder som ofte er 
grunnere enn 30 meter og derfor populære hos denne næringen. Taretråling er i raskt 
økende vekst, så langt med kun en aktør i bransjen - men denne ekspanderer nordover. Det 
kan komme ytterligere aktører i bransjen og presset vil trolig bli større. 
Det er ikke noe poeng i å lage en kystsoneplan om man velger å utelukke diskusjonen rundt 
arealbruken til en av de mest omstridte aktørene i den marine bransjen. 
Vurdering av hvilke områder på Namdalskysten som kan tråles og hvilke som ikke kan det, vil 
være en av de viktigste oppgavene for en kystsoneplan. Mangler man kunnskapsgrunnlag 
må man være føre var og gjenspeile det i planverket. Taretrålingsnæringen er regulert av 
sentra le forskrifter, men det er også oppdrettsnæringen. Slikt sett er de lit e forskjellige. 
 
10. Pkt. «4.3 Havbruk». Det står her oppført at sitat: «Det er tillatt å søke om etablering 
av akvakultur i landskapsvernområder». Ordlyden her må endres. Det er for så vidt ikke 
forbudt å søke, men mange verneforskrifter på Namdalskysten, deriblant Hortavær har 
eksplisitt listet forbud mot oppdrettsanlegg. Derfor vil det ikke være noe poeng i å søke da 
dette er noe som ikke tillates. Dette må korrigeres i planprogrammet. Slike områder kan 
også blokkeres ut i sin helhet med en arealkode som gjenspeiler at det ikke skal drives 
akvakultur i disse områdene. 
 
11. Pkt. «5 Risiko og sårbarhet». Her må det hensyntas ville anadrome fiskearters 
vandring i sjø og det må kartlegges viktige vandringsmønster/vandringsruter som er aktuelle 
å beskytte. 
 
Det må hensyntas strømforhold inn i verneområder, slik at man unngår forurensing fra 
større industriell virksomhet rett inn i verneområder fordi tiltaket ligger for nært sårbare 
områder eller strømforhold en tilsier et mulig problem. Eksempler kan være olje/diesel 
forurensning samt andre avfallsstoffer fra selve virksomheten. Her vil det være behov for å 
etablere buffersoner mot verneområdene. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Pkt. «2.5 Konsekvensutredning» er omfattende, men uoversiktlig beskrevet. Det er 
viktig at man her ikke forvansker situasjonen for de som eventuelt måtte ha innsigelser til 
planverket. Det kan også fremstå som om den svake part kan avkreves å dekke 
dokumentasjonskostnader på forslag/innspill til planen. Dette kan oppfattes som en 
avskrekkelse fra å uttale seg og vil kunne være en uheldig situasjon. Eventuelle slike 
kostnader må kunne dekkes eller omsøkes dekket av selve planprogrammet for å sikre en 
viss form for balansert dokumentasjon. Vi ber om at dette klargjøres. 
 
*Link til dok. 
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Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 30.08.2018 sak 42/18  
  
Behandling:  
  
Høylandet formannskaps vedtak: Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse 
til planprogrammet for kystsoneplan for Namdalen:   
  
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må 
avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet 
til våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i 
Namsfjorden, spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og 
sjørøye.  
 
I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur 
utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.   
 
Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for 
utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.   
 
Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune 
imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen.  
 
Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med 
kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder 
det kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om 
dette.  
  
Enstemmig vedtatt 

 
Prosjektleder vurderer 
Høylandet kommunes 
innspill som relevant 
og mener de er 
ivaretatt i forslaget til 
planprogram som er til 
høring. 

 
Nei! 
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Kystverket synes hele planprogrammet er både informativt og oversiktlig i forhold til formål, 
utfordringer og rammer for det kommende planarbeidet. 
Med hensyn til selve planavgrensningen kunne Kystverket tenke seg at planen også omfattet 
den nærliggende og tilgrensende strandsone, slik som i en tradisjonell kystsoneplan. Dette 
ville etter vårt syn gi en mer helhetlig forvaltning av kommunene sine areal, men vi går ut fra 
at kommunene ønsker å innlemme sjøplanen i sine respektive kommuneplaner og således 
ivareta en total og sammenhengende arealforvaltning. 
 
I kapittel 1.4 om Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplanlegging i sjø, bør man 
kanskje nevne Nasjonal Transportplan 2018 -2029, der det er flere transportkorrigerende og 
nasjonale føringer for bl.a. sjøområdene i Namdalsregionen. Man kan mellom annet nevne 
den planlagte utdypningen av Leiskjærsgrunnen, som til en viss grad vil endre seilingsrutene 
og ikke minst øke sjøsikkerheten. Man forventer også en relativ sterk økning (47%) i utseilt 
distanse i planperioden. Fra før vet vi at sjøtransporten av gods mellom Trondheim og Bodø 
har en tonnasjeandel på 79%. 
 
I kapittel 3.1 om behov for utredninger innenfor hovedkategorien samfunn og underkapittel 
samferdsel, er det nevnt ulike problemstillinger innenfor Kystverket sitt ordinære 
forvaltningsområde. Vi er innstilt på å bidra i planarbeidet og finne konstruktive løsninger på 
problemstillingene. Det er ikke en nødvendighet å generalisere farleden som areal i 
Kystsoneplanen. I overordnede planer skal hoved- og biled vises som juridisk linje (sosi-kode 
1161 - Farled) og de nevnte ledene skal inngå i flerbruksformål som inneholder ferdsel 
(ferdsel, farled, fiske, natur- og friluftsområder). 
I en del områder kan det likevel være hensiktsmessig å benytte farled eller ferdsel som 
enbruksformål for å vise at skipstrafikk er en høyt prioritert arealbruk. Eksempelvis kan 
dette være i farvann med høy risiko på grunn av høytrafikktetthet, trange farvann, innseiling 
til havner og fiskerihavner, samt på steder det er gjennomført, planlagt eller foreslått 
utdypingstiltak i NTP. 
 
*Link til dok 

 
Prosjektleder vurderer 
Kystverkets innspill 
som relevant og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet.   
 
Prosjektleder 
understreker forøvrig 
at til tross for at 
plankartet ikke skal 
strekke seg inn i 
strandsonen, vil 
planprosessen vurdere 
hensynet til interesser 
på land.  
 
Prosjektleder 
understreker behovet 
for samarbeid med 
Kystverket i 
planprosessen spesielt 
for å avklare hensikten 
med ferdsel som 
enbruksformål også 
med tanke på å 
planlegge vertikalt. 
Både i denne 
forbindelse og i 
fremtidig 
revisjonsarbeide. 
 

 
Ja! 
 
Prosjektleder 
foreslår å ta 
Kystverkets 
anbefaling om å 
tilføye «Nasjonal 
Transportplan 
2019-2029» 
Prosjektleder anser 
det dog som mest 
hensiktsmessig at 
tilføyelsen gjøres 
under kap. 1.5. 
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Lakseutvalget for Namsenvassdraget ser at havbruksnæringen er en viktig næring for 
regionen og landet. Vi hilser kystsoneplanen velkommen, og mener den er viktig for å sikre 
en helhetlig og enhetlig forvaltning av de viktige havressursene og naturverdiene som er 
knyttet til Namdalskysten. En kystsoneplan for Namdalskysten vil berøre vårt 
mandatområde. 
Vi vil videre gi noen konkrete kommentarer til selve planprogrammet: 
 
Side 2, Formål/hensikt: 
Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst… 
 
Kommentar: Her bør det tilføyes: der næringene vurderes å være bærekraftige. 
Uten dette tillegget kan det se ut som om det skal gis mulighet for vekst uansett bærekraft 
eller ikke. 
 
Side 5, pkt 1.1,  2. avsnitt: 
Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og 
vekst innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig 
areal der næringa kan søke om etablering og 
 
Side 6 under pkt 1.2 første hakepunkt 
Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
 
Kommentar: Ordlyden bør i begge punktene endres siden man ikke vet om det finnes 
tilstrekkelig areal der alt er bærekraftig. 
 
Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 
KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon 
 
Kommentar: I tillegg bør det stå at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om det må gjøres 
undersøkelser for å skaffe til veie mer informasjon, som registreringer og kartlegginger. 
 

 
Prosjektleder vurderer 
Lakseutvalgets innspill 
som relevant og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet.   
 
Prosjektleder er 
imidlertid uenig i 
presiseringsbehovene 
Lakseutvalget for 
Namsenvassdraget 
fremmer innspill om til 
en overordnet plan slik 
«Kystsoneplan for 
Namdalen» er ment å 
være. 
 
Prosjektleder 
kommenterer for øvrig 
at man ikke kan endre 
sitater fra nasjonale 
føringer som på s 6. 
første hakepunkt i 
forlag til planprogram 
selv om man mener 
ordlyden er for 
upresis, og 
understreker at man i 
planprosessen vil søke 
å få frem så mye 
faktagrunnlag som 

 
Nei! 



Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 
KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og 
som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. 
 
Kommentar: Her bør det også utarbeides KU for områder som er betegnet med kombinerte 
formål FNFFA. På grunn av det kombinerte formålet mellom akvakultur og andre interesser 
bærer de preg av å være noe mer uavklart. Dermed bør de områdene som er avsatt til disse 
kombinerte formålene i tidligere arealplanene også konsekvensutredes. 
 
Side 14, pkt 3.1 under Natur og miljøressurser: 
I tilknytning til biologisk mangfold bør det her også være et punkt om kartlegging og 
registrering, jfr vår første kommentar knyttet til pkt 2.5. 
 
Side 15 pkt 4.1 
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens 
kunnskap.  
 
Kommentar: Det kan med bakgrunn i Naturmangfoldloven også være behov for 
nyregistreringer for å kunne gi klarsignal for nye tiltak. Lovens § 9 som omfatter føre-var-
prinsippet tilsier at manglende kunnskap vil kunne medføre at tiltak ikke kan iverksettes. 
 
Side 16 pkt 4.1 siste hakepkt 
Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 
oppdrettsaktivitet i planområdet 
 
Kommentar: Her må også lus og genetisk påvirkning nevnes 
 
Side 16, pkt 4.3 hakepkt 1 
Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til 
bærekraftig akvakultur. 
 
Kommentar: Også her bør det fremgå at nyregistreringer vil kunne være aktuelt for å kunne 
vurdere om tiltak er bærekraftige. 

mulig innenfor 
prosjektets rammer. 



 
*Link til dok. 
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Mattilsynet region midt ser positivt på at det blir utarbeidet en plan for et større område av 
kysten. Vi vil gjerne bidra. 
 
Ved bruk av sjøareal til oppdrettsformål, er følgende punkter særlig viktige i forhold til 
plassering av det enkelte oppdrettsanlegg: 
 
For mattrygghet (og dyrevelferd): Avstander fra utslipp fra ulike typer forurensende 
virksomhet, f.eks. kloakkutslipp, urenset spillvann fra ulik type forurensende produksjon etc. 
Anbefalte minsteavstander er 5 km, strømretning og grad av rensing/desinfeksjon vil være 
enkeltfaktorer som spiller inn. Anlegg som produserer plantebasert sjømat som tang og tare 
må plasseres på samme måte i avstand fra forurensende utslipp. 
 
Smittehensyn fiskesykdommer: Det er egne anbefalinger om minimumsavstander mellom 
sjøanlegg og mellom sjøanlegg og (utslipp fra) fiskeslakterier, landanlegg, farleder, viktige 
transportruter for slaktefisk mv, de kan variere noe litt avhengig av art som produseres, 
størrelse på anlegg, type anlegg mv. 
Vi mener det kan være en stor fordel om det i planen settes av områder ved grensene 
mellom produksjonsområdene 6/7 og 7/8 som på sikt blir fri for oppdrettslokaliteter. 
Minsteavstand mellom koordineringsgrupper skal være 5 km, men avstand mellom 
lokaliteter i ulike produksjonsområder bør være større. Vi kan gjerne kontaktes nærmere om 
dette. 
 
Smittehensyn villfisk/naturmangfold: Det er ikke tillatt å plassere anlegg innenfor nasjonale 
laksefjorder, minimumsavstand for plassering til grense er 5 km, også 5 km fra utløp av 
nasjonale laksevassdrag der det ikke er noen fjord, eventuelt nye anlegg for eksisterende 
virksomheter må plasseres minst 30 km fra nasjonalt laksevassdrag. I planens område er det 
to nasjonale laksefjorder: Namsen og Åfjorden. 
Anbefalte minsteavstander til viktige lakseførende vassdrag for øvrig er 2, 5 km, (gjelder for 
oppdrettsanlegg med anadrome arter). 
Slike områder bør avmerkes i planen som oppdrettsfrie. 
 
Fiskevelferd for fisk i anlegg/nærmiljø: Områder med stillestående vann og lite 

 
Prosjektleder vurderer 
Mattilsynets 
veiledende innspill 
som relevant, og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet. 
 
Prosjektleder imøteser 
også Mattilsynets 
ønske om å kunne 
bidra i planprosessen 
da vi anser 
Mattilsynets 
kompetanse som viktig 
spesielt med tanke på 
å vurdere 
oppdrettsnæringas 
bærekraft og behov for 
lokaliteter.  

 
Nei! 
 
 



vannutskifting er lite egnet for fiskeoppdrettsvirksomhet, med tanke på oksygentilførsel, 
opphoping av slam under og omkring anlegget, som igjen kan medføre utvikling av skadelige 
gasser mv. 
Annen sjøbasert næringsmiddelproduksjon kan være aktuelt. 
Næringsmiddelhygieneregelverket under Matloven stiller egne krav til overvåkning ved 
produksjon av skjell eller plantebasert sjømat for «trygg mat». 
Slike områder kan avmerkes i plankart. 
 
Vi er bekymret for at bestand av leppefisk kan bli dårligere, både som følge av hard 
beskatning gjennom fiske og fordi naturlig habitat ødelegges gjennom taretråling. Nå er 
fisket blitt kvoteregulert og bestanden ivaretas mer på den måten. Da kan det være 
fornuftig at noen områder avsettes som områder det ikke er tillatt med taretråling. 
Villfanget leppefisk er en viktig ressurs for lakseoppdrett i kampen mot lakselusa, og vil være 
det en tid framover. 
 
Det kan være en ide at dere vurderer utslippsområder avmerket i kartplanen for utslipp av 
legemidler, slik at ville bestander blir minst mulig rammet. 
 
*Link til dok. 
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Næringsforeningene og oppdrettsselskapene i produksjonsområde 7 gir med dette følgende 
felles uttalelse til utkast til planprogram:  
 
Innledningsvis ønsker vi å understreke at det er svært positivt at kommunene ønsker å sikre 
en bærekraftig verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av 
havbruksnæringa i regionen gjennom en felles kystsoneplan.  
 
Det er viktig at man gjennom planleggingen avdekker og sikrer områder som innehar 
spesielle kvaliteter eller sårbare arter. Vi støtter tilnærmingen om at resterende sjøareal i 
størst mulig grad bør planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av 
formålet når det er mulig å finne sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen 
bruk av sjøarealene. På denne måten vil man få sikret viktige områder, samtidig som at man 
åpner for tilstrekkelig fleksibilitet i planene. En slik planlegging vil sannsynligvis føre til færre 
søknader om dispensasjoner fra planene, hvilket vil være positivt for både brukere av 
kystarealene, kommunene og forvaltningen for øvrig.  
 
I henhold til planprogrammet vil planforslagene bli behandlet i kommunestyret høsten 2019. 
Vi ønsker å understreke at det er svært viktig at behandlingen av søknader om tiltak ikke blir 
satt på vent i denne perioden. For å sikre en videre god utvikling i PO 7 mens planprosessen 
pågår, så ber vi om at søknader om akvakulturtiltak behandles fortløpende og iht. gjeldende 
arealplaner, fram til nye planer blir vedtatt og trår i kraft høsten 2019. 

 
Prosjektleder vurderer 
Namsos 
Næringsforenings 
innspill som relevant 
og tar de til vurdering i 
det videre 
planarbeidet   
 
Prosjektleder 
kommenterer for øvrig 
at det er de til enhver 
tid juridisk gjeldende 
kommuneplanene som 
er rammeverket for 
kommunenes 
behandling av 
søknader om tiltak. 
Kommunene skal 
derfor behandle nye 
søknader i henhold til 
gjeldende plan inntil 
ny plan er vedtatt. 

 
Nei! 
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Vi er en organisasjon (NTGSL) som representerer sjølaksefiskerne i tidligere N-T. Vi er en 
gruppe som i all hovedsak består av grunneiere som har rettigheter til fiske med faststående 
redskap i sjø, kilenot.  
 
Namsos er den kommunen i Norge som fanger størst kvantum villaks i sjø. Våre rettigheter 
knyttet til notplasser bør kartlegges og tas hensyn til i planen. Vi mener det også er naturlig 
å nevne sjølaksefiske under punkt 4.2. Fiskeri og tarehøsting. Det eksisterer eksempler på 
rettssaker der det har vært interessekonflikter mellom sjølaksefiskere og oppdrettere ved 
etablering av nye lokaliteter. 
 
*Link til dok. 

 
Prosjektleder vurderer 
N-T grunneier- og 
sjølaksefiskerlag`s 
innspill som relevant 
og tar de til vurdering i 
det videre 
planarbeidet. 
 
Prosjektleder mener at 
notfangst av villaks er 
en såpass omfattende 
aktivitet innen 
planområdet at det 
bør nevnes konkret. 
 
En slik presisering vil 
sikre at notfangst av 
villaks inkluderes i 
utredningsbehovets 
første hakepunkt i kap 
4.2. 
 
I dette ligger det at 
planprosessen må 
sørge for å få kartlagt 
omfanget av notfiske 
om man skal ha 
grunnlag for å utrede 
eventuelle 
interessekonflikter 
som inkluderer 
notfiske. 

 
Ja! 
 
Prosjektleder 
foreslår at notfiske 
etter villaks 
inkluderes i kap 4.2 
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I utgangspunktet er Nærøysund Ap positiv til en Kystsoneplan for kystkommunene i 
Trøndelag, for å sikre god og forutsigbar forvaltning av sjøområdene i region. 
Men det er med noe usikkerhet vi i Nærøysund Arbeiderparti kan godta forslagene som 
foreligger, hva ligger egentlig forslagene i planen? 
 
Vi vet at tråling av tang er et diskutert tema, og hvilke konsekvenser får det for 
gyteområdene i kystområdene? Hvilke fiskslag kan bli rammet?  Bunnsamfunnet kjenner vi 
godt nokk til det? Hvilke sjøfugl hekker og henter sin mat i det område? Hvilke sjøpattedyr 
finnes her? I de berammede områder. Hvilke tare og tang vil bli fjernet?  
 
Tråling av tang er et omstridt tema blant kystfiskerne, og det ønskes derfor el langt bredere 
utredning. Det Nærøysund Arbeiderparti ønsker vi derfor en bredere kunnskapsløft fra det 
maritim fagmiljøet innen dette område, og kunnskapsbehov knyttet til økologisk relasjoner 
mellom arter før vi kan godkjenne planen. Vi er bekymret for Økosystemet i 
kystkommunene, og som vi vet kan kunnskapsmangel føre til store konsekvenser noe vi ikke 
ønsker for Fiskeri og havbruksnæringen i kystkommunene. 
 
*Link til dok 

 
Prosjektleder vurderer 
Nærøysund 
Arbeiderparti`s innspill 
som relevant i 
forbindelse med 
utarbeidelsen av en 
kystsoneplan, og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet. 
 
Prosjektleder 
oppfordrer for øvrig 
Nærøysund 
Arbeiderparti til å be 
om en nærmere 
orientert om 
hovedhensikten med 
planen og rammene 
for prosjektet.  
 

 
Nei! 
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Planprogrammet synes godt gjennomarbeidet og arbeidsutvalget støtter hovedhensikten 
med en felles kystsoneplan for Namdalen, nemlig at prosjektets viktigste effektmål er å 
tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst innen havbruksnæringen. Dette ved 
at arealplanene sikrer tilgang til tilstrekkelig areal der næringen kan søke om etablering. Hvis 
resultatet er som intensjonene, vil dette etter vårt syn svare godt opp til regjeringens 
forventninger til regional og kommunal planlegging, nemlig at det sikres tilstrekkelig areal til 
fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen og at dette ses i et regionalt 
perspektiv ((Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved 
kongelig resolusjon 12. juni 2015). 
 
I og med at planområdet omfatter deler av produksjonsområde 6 og nesten hele 
produksjonsområde 7, så må dette tas hensyn til dette i det videre arbeide. Med bakgrunn i 
de kriterier og den beslutning sentrale myndigheter gjør mht. fargelegging av områdene i 
det såkalte trafikklys-systemet så vil PO’enes geografiske avgrensning og derved 
arealarrondering være svært viktig. Dette bør inntas i planprogrammets kapittel 3 og 4. 
 
Grensen mellom gamle Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Buholmråsa) fungerer som en 
grense mellom forskjellige bekjempelsesstrategier for varianter av PD, noe som også vil ha 
betydning for muligheter og utnyttelse av sjøareal. Dette bør inntas som et tema under 
kapittel 3 og 4. 
 
Under kapittel 1; formålet med planarbeidet brukes uttrykket «tilgang til tilstrekkelig 
bærekraftig areal». Det vil være av stor betydning for havbruksnæringas videre utvikling at 
en i arbeidet med kystsoneplanene tar innover seg næringas teknologiske utvikling. 
Utviklingen skjer med stor kraft og fart og resulterer blant annet i at areal som før ikke ansås 
som bærekraftig, nå kan utnyttes med bakgrunn i nye teknologiske løsninger, dette være seg 
landbasert, lukkete/semilukkete anlegg i sjø, nedsenkbare anlegg og anlegg som kan ligge i 
værharde områder. Også andre løsninger/driftsformer og kombinasjoner vil kunne 
nyttiggjøre seg arealer som tradisjonelt ikke har blitt betraktet som aktuelle for akvakultur. 
Vi anser det derfor som viktig at dette blir adressert i det videre arbeide. 
 

 
Prosjektleder vurderer 
Sjømat Norges innspill 
som relevant og tar de 
til vurdering i det 
videre planarbeidet.   
 
Prosjektleder imøteser 
næringens oppfordring 
om samarbeid og har 
forventninger til at 
næringen selv er med 
å gir innspill til 
lokaliteter hvor det er 
ønskelig å etablere 
oppdrett, slik at vi får 
konsekvensutredet 
aktuelle lokaliteter 
som enbruksformål i 
planprosessen. 
 

 
Nei! 



Næringen i området, i samarbeide med offentlig forvaltning, har utviklet et godt samarbeid 
mht. bl.a. biosikkerhet og forebyggende og aktiv bruk av soner. En forutsetning for optimal 
og effektiv bruk av en optimal sonestruktur er fleksibilitet i næringas tilgang til sjøareal. Etter 
vår mening vil en strategisk riktig tilnærming til arealtilgang være primært å «ta ut» områder 
hvor akvakultur uansett ikke er ønskelig. Resterende areal vil da være «flerbruks» hvor det 
er mulig å utnytte arealet til blant annet næringsvirksomhet akvakultur. Etter vår mening vil 
det være tilnærmet næringsfiendtlige og hindre videre utvikling hvis en anvender såkalt 
«frimerkeplanlegging», noe som medfører mangel på fleksibilitet. I kapitlet «Premisser for 
planarbeidet» kunne dette etter vår mening bli tatt inn. Planprogrammet burde også hatt 
som fokusområde, eventuelt adressert behovet for å utrede mulig opphevelse/bruk av 
eksisterende buffersoner/hensynsoner i planområdet.  
 
Næringen er dynamisk i sin natur og derfor er det viktig at kommunene ikke opptrer 
defensivt i planperioden ved å signalisere «stopp i søknadsbehandling». God og grundig 
saksbehandling kan etter vår mening løpende bli ivaretatt også i 
planperioden/prosjektperioden. 
 
For å få en best mulig plan hvor brukerne til syvende og sist har et eierskap til planen, vil det 
være særs viktig med reell medvirkning. En god operasjonalisering av planprogrammets 
intensjoner på dette området vil være avgjørende for endelig resultat. Næringen stiller mer 
enn gjerne opp og ønsker å bidra aktivt i det videre arbeide. Vi ser fram til et godt 
samarbeide framover. 
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Fylkeskommunen ser positivt på at det skal utarbeides en felles kystsoneplan for overnevnte 
kommuner, samt intensjoner om å øke kunnskap og kompetanse, lette arbeidsmengden i 
enkeltkommunene og få til en mer helhetlig planlegging. 
 
Planavgrensningen: 
Mot land defineres plangrensen som kote 0, men planprogrammet omtaler allikevel forhold 
på land – som for eksempel badestrender, kulturlandskap, småbåthavner mm. I en 
kystsoneplan bør en del av strandsonen på land være med i planen. Strandsonen med 100-
metersbeltet er en viktig overgangssone mellom sjø og land, både i forhold til biologi, 
landskap, friluftsliv og næringsvirksomhet. Som et minimum bør 100- metersbeltet langs 
land være med i planen. Ved å ta med noe areal på land kan en bedre drøfte alle de 
overlappende aktiviteter/forhold og evt konflikter som oppstår i denne sonen. De 
arealmessige avveininger som ofte gjøres i forhold til havbruk, omhandler gjerne hyttefelt, 
friluftsområder, havner og småbåthavner mm. Dette er arealbruksinteresser som ofte 
kommer i konflikt med akvakulturvirksomhet.  
 
Kunnskapsbasert planlegging: 
Arealbruken i Trøndelag skal være kunnskapsbasert. For å oppnå dette, er følgende viktig: 
- Systematisk kartlegging av ressurser og miljøtilstand for å sikre oppdaterte faktadatabaser 
- Videre utvikling av verktøy for modellering av strøm og ulike faktorers innvirkning på 
hverandre 
 
For å få til en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av sjøområdene våre, er 
kommunene avhengig av bedre kartlegging, og særlig de kystnære områdene der 
arealbruksinteressene ofte er motstridene. Det gjelder i første rekke marine grunnkart med 
detaljert kunnskap om havbunnen bl.a om ankringsforhold, bunnfelling, bratte skråninger, 
bunnsedimenter, biotoper, gravbarhet i tillegg til topografi/dybdekurver. 
 
Slik kan det i neste omgang utarbeides gode temakart som grunnlag for planlegging og 
forvaltning. Data som har større oppløsning enn 50 meter, gir ikke detaljert nok informasjon 
til at dette blir nyttig for kommunene.  
 

 
Prosjektleder vurderer 
Trøndelag 
Fylkeskommunes 
innspill som relevant 
og tar de til vurdering i 
det videre 
planarbeidet.   
 
Det er spesielt 
innspillet knyttet til de 
kunnskapshull man 
avdekker å ha i 
planprosessen som er 
verdt å merke seg. Det 
bør være mulig 
innenfor prosjektets 
rammer å tette noen 
kunnskapshull spesielt 
knyttet til å kartlegge 
de ulike interessene 
innen planområdet. 
Det vil imidlertid være 
behov for ytterligere 
kunnskap etter 
planperioden med 
tanke på revisjon av 
planen. Det er spesielt 
de fysiske forholdene 
som dybde (marine 
grunnkart) og 
strømforhold som 
synes å være for 

 
Nei! 



Det er usikkert om/hvordan manglende kunnskapshull skal følges opp i dette prosjektet, gitt 
offentlige rammebetingelser, størrelsen på området og den korte tiden som er satt av til 
arbeidet. Vi savner en målsetting om at det gjennom prosjektet avdekkes og prioriteres 
hvilke utredningsbehov en bør gå videre med i etterfølgende prosjekter. 
 
Det er flere sjørelaterte temaer som bør være med i planarbeidet (for eksempel 
differensiering av vannsøylen, differensiering av akvakulturformålet på art, osv), men ut fra 
tidsperspektivet er det forståelig at noen temaer må prioriteres. 
 
Erfaringer fra «Kysten er klar» samarbeidet 
«Kysten er klar» har bare i noen grad lyktes med å få på plass en konfliktavklarende plan slik 
målet var. For områder der det ikke er avdekket større interessekonflikter av nasjonal eller 
regional karakter anbefaler planen arealformålet: 
Flerbruksområder, bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: ferdsel, 
farled, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder (FFFANF) 
Bl.a med bakgrunn i manglende kunnskap om sjøområdene (marine grunnkart). Det var en 
grunnpremiss at arbeidet med interkommunal kystsoneplan måtte basere seg på 
eksisterende kunnskap. 
 
Det er svært ulikt hvordan kommunene har valgt å ta inn prinsippene, bestemmelsene og 
forslag til retningslinjer i egne planprosesser etter plan- og bygningsloven. 
 
I et interkommunalt plansamarbeid ligger det som grunnpremiss at det er mer fokus på 
interkommunale/regionale problemstillinger enn lokale interesser. 
 
Ikke alle spørsmål om differensiering av sjøarealene kan foretas på bakgrunn av klare faglige 
anbefalinger. Ofte vil det være nødvendig med strategisk funderte prioriteringer. 
 
*Link til dok. 

kostnadskrevende å 
fremskaffe i 
prosjektperioden. 
Planprosessen vil 
avdekke og omtale 
hvilken kunnskap man 
med fordel vil ha 
behov for i forbindelse 
med en fremtidig 
revisjon av planen.   
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Forslag til tilleggstekst under 4.2, Utredning Fiskeri og tarehøsting. 
 
Planområdet omfatter.....fiskefelt. I tillegg er det viktige vandringskorridorer for anadrome 
fiskearter i tilknytning til nasjonale lakseelver. I tillegg foregår.... 
 
Tilleggspunkt under behov for utredning; 
 
Kartlegge vandringskorridorer for androme fiskearter og konsekvenser ved ytre påvirkning 
av disse. 
 
*Link til dok. 

 
Prosjektleder vurderer 
Åfjord Venstres 
konkrete innspill som 
relevant og foreslår at 
devis tas inn i endelig 
planprogram. 
På den måten mener 
prosjektleder at 
planprogrammet 
ytterligere vil ivareta 
fokus på anadrome 
fiskearter i 
planprosessen. 
 
Angående kartlegging 
av vandringskorridorer 
må prosjektet baserer 
seg på kjent 
faktagrunnlag og ut 
over det er det 
prosjektets 
økonomiske og 
tidsmessige rammer 
som tilsier om man vil 
kunne tilføre nytt 
kunnskapsgrunnlag. 
 

 
Ja! 
 
Sett ti lys av at vi 
har 2 nasjonale 
laksefjorder i 
planområdet 
mener 
prosjektleder at 
man må nevne 
vandringskorridorer 
for anadrome 
fiskearter. Det 
foreslås imidlertid 
lagt til i kap 4.1 
hvor nasjonale 
laksefjorder 
allerede er nevnt.  
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KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN - VARSEL OM OPPSTART AV 

PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM - UTTALELSE FRA 

FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT  

 

Vi viser til oversendelse fra Namdal regionråd datert 8. juni 2018 med varsel om oppstart av 

planarbeid og høring av planprogram for «kystsoneplan for Namdal».  

 

Fiskeridirektoratets rolle og ansvar i arealplanlegging 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge, og er ansvarlig for forvaltninga av de levende marine 

ressursene. Vår oppgave er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i 

planprosesser i kystsonen, herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å 

tilstrebe en balanse og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. Fiskeridirektoratets 

samfunnsoppdrag sier at vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet 

gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i det regionale og lokale 

planarbeidet. Planansvarlig har plikt, etter Plan- og bygningsloven, å legge til rette for 

medvirkning, mens Fiskeridirektoratet sine regioner har plikt til å delta. Dersom planen ikke 

tar tilstrekkelig hensyn til sektorinteressene Fiskeridirektoratet forvalter, kan vi fremme 

innsigelse til planen. 

 

Formål med planen 

Formålet med «Kystsoneplan for Namdal» er å sikre bærekraftig verdiskapning og gi 

mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen. Planen er avgrenset 

til å omfatte planlegging av sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka, 

Vikna, Nærøy, Høylandet, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og 

Bjugn.  
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Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt. Planen skal videre 

avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter, sikre marin næringssatsing og være 

grunnlag for at regionen fortsatt er en del av de ledende innen marin utvikling, sikre god og 

forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen, og være dynamisk og fleksibel i forhold 

til framtidige behov. 

 

Arealbruk etter gjeldende planer 

Kommunene som er involvert i dette arbeidet har ulik alder på sine eksisterende arealplaner. 

Noen er gamle og noen er av nyere dato. Det er også forskjeller i hvordan arealformålene er 

brukt. Noen kommuner har brukt hovedformålet bruk og vern av sjø og vassdrag uten 

underformål, noen har mange enbruksområder, og noen har større flerbruksområder, med 

og uten akvakultur. 

 

Uttalelse fra fiskeridirektoratet region Midt 

Fiskeridirektoratet region Midt stiller seg positiv til planprogrammet. Det kommer tydelig 

fram hva som er formålet med planen, hvordan planprosessen skal gjennomføres og opplegg 

for medvirkning fra de ulike interessegruppene.  

 

Kapittel 3 tar for seg planens fokusområder. Alle interesser er tenkt kartlagt for å gi et godt 

grunnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. Å få gjort et godt grunnlagsarbeid her, 

hvor de ulike interessene søkes framstilt i temakart ved bruk av geografisk 

informasjonssystem (GIS) vil, etter Fiskeridirektoratets oppfatning, kunne bidra til å avdekke 

potensielle konfliktområder, samtidig som det også vil kunne synliggjøre områder som vil 

være mindre konfliktfylte, eller avdekke områder som kan være aktuelle for sameksistens 

med enkelte former for akvakultur, mens en annen form for akvakutur vil være mer 

konfliktfylt. Det forutsetter imidlertid at data som innhentes, og framstilles i temakart, er av 

god kvalitet, slik at man er sikker på at kartet gir et rett bilde i forhold til områdets 

egenskaper.  

 

I kapittel 3.1 er tema som skal utredes opplistet. De ulike temaene som er nevnt her, viser 

kompleksiteten i arbeidet. Måten de ulike arealformålene planlegges vurdert, vil gi et godt 

grunnlag for fastsettelse av grenser for framtidig arealbruk. Dette vil bidra til 

kunnskapsbaserte avveininger og vurderinger av ulike arealinteresser, og samtidig sikre at 

dette blir dokumentert.  

 

I kapittel 4.1 Biologisk mangfold, er ulike tema innenfor naturmangfold, som skal tas hensyn 

til i arealdisponeringen listet opp. Her kan også sterke tidevannsstrømmer nevnes som et 

tema som kan være verdt å hensynta. I sterke tidevannsstrømmer vil det finnes arter som 

vanligvis er assosiert med større dyp. Større vannstrøm kan redusere effekten av predatorer, 

for eksempel kråkebollebeiting på tare. 

 

I kapittel 4.2 Fiskeri og tarehøsting omtales blant annet viktige gyte- og fiskefelt. 

Fiskeridirektoratet har kartlagte data om gytefelt og viktige fiskefelt synliggjort i vår 
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kartløsning «Yggdrasil». Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med kartlegging og 

oppdatering av kystnære fiskeridata. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med fiskere og 

fiskarlag i de ulike kommunene. Alder og kvalitet på kystnære fiskeridata i planområder er 

noe variert. Namsos, Fosnes, Namdalseid, Bjugn og Vikna har nylig blitt revidert, disse er 

under behandling for utlegging i vår kartløsning på internett. De andre kommunene har data 

av ulik alder, fra 2002 til 2010. Fiskeridirektoratets arbeidet med oppdatering av kystnære 

fiskeridata foregår kontinuerlig. De kommunene som er involvert i «Kystsoneplan for 

Namdal» er prioriterte områder i dette arbeidet. 

 

De kartlagte og kvalitetssikrede dataene, gjøres tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartløsning 

«Yggdrasil» på vår hjemmeside www.fiskeridir.no/kart 

 

Fiske som formål i arealplaner 

Alt fiske i sjøen blir regulert gjennom havressursloven med unntak av fiske etter villaks. I 

planlegging etter Plan- og bygningsloven er det §11-7 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 

tilhørende strandsone som benyttes for å fastsette arealbruk for fiske i sjøområdene. «Fiske» er 

definert blant underformålene i §11-7 nr. 6 og kan enten benyttes som formål alene, eller i 

kombinasjon med en eller flere av de andre arealbruksformålene som er definert under §11-7 

nr. 6.  

 

På generelt grunnlag ber vi om at det legges til rette for at fiske kan utføres uten at annen 

arealbruk kommer til hinder for dette. Fiske kan i mange tilfeller kombineres med annen 

type arealbruk, men i enkelte sjøområder kan faste installasjoner som f.eks. flytebrygger, 

akvakulturanlegg og fortøyningssystem være til hinder for utøvelse av fiske. 

Konfliktpotensialet med annen arealbruk må derfor vurderes på bakgrunn av hvilken type 

fiskeri som foregår i området. Vi tilrår generelt at viktige gyte- og oppvekstområder, kaste- 

og låssettingsområder og områder for aktive og passive redskap tas inn i plankartet som blir 

juridisk bindende, for hver enkelt kommune, og avsettes spesielt med arealformål Fiske (F), 

eller at det inngår i NFFF-område. Dette blant annet fordi vi i viktige gyteområder, som også 

ofte er viktige fiskeområder, i hovedsak har tilrådd avslag på enkelte typer 

akvakultursøknader. Vi finner det derfor naturlig at disse avsettes som områder uten 

akvakultur der de er registrert. Den samme begrunnelsen gjelder delvis for avsetting av 

viktige områder for aktive og passive redskap, og kaste- og låssettingsområder. Viktige 

regionale og eller nasjonale områder for marint biologisk mangfold må også ivaretas.  

 

Hensynet til de marine ressursene  

Generelt ber vi om at arealbruken innenfor alle områder hvor det er registrert marine 

naturtyper blir vurdert. Fortrinnsvis bør gyteområder, ålegressenger og områder hvor det er 

registrert levende marine ressurser som er klassifisert som nasjonalt eller regionalt viktige 

(A- og B-områder), sikres mot tiltak som vil medføre høy grad av risiko for 

ødeleggelse/skade. Til hovedformålet Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

kan fiske eller naturområde benyttes som underkategori.  

 

http://www.fiskeridir.no/kart
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I områder hvor det er registrert viktige naturtyper er det anledning til å legge inn 

hensynssone etter §11-8 bokstav c) sone med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø, eller 

bokstav d) sone for båndlegging i påvente av vedtak etter annen lov, eller som er båndlagt etter slikt 

rettsgrunnlag. Til hensynssonene kan man fastsette hvilke forskrifter og retningslinjer som 

gjelder eller skal gjelde i medhold av andre lover for å ivareta det hensynet sona viser. 

 

Marine naturtyper inkluderer blant annet korallforekomster, ålegressenger, større 

tareskogforekomster, sterke tidevannsstrømmer, poller, skjellsand, israndavsetninger, 

bløtbunnsområder i strandsonen, spesielt dype fjorder, fjorder med naturlig lavt 

oksygeninnhold i bunnvannet, større kamskjellforekomster og littoralbasseng. Innenfor 

planområdet er det flere områder som har kjente forekomster av en eller flere av disse 

naturtypene. 

 

Akvakultur som formål i arealplanen 

Akvakulturvirksomhet blir regulert gjennom akvakulturloven og et av vilkårene som må 

være oppfylt ved tildeling av akvakulturtillatelse, er at tiltaket ikke er i strid med vedtatte 

arealplaner eller vernetiltak. I plan- og bygningsloven er akvakultur definert blant formålene 

under §11-7 nr. 6, og kan enten benyttes som formål alene, eller i kombinasjon med en eller 

flere av de andre arealbruksformålene som er definert her. §11-11 nr. 3 gir hjemmel til å lage 

bestemmelser til hvordan akvakultur kan etableres på overflata, i vannsøylen og på bunnen. 

Det er videre anledning til å ha bestemmelser om hvilken artsgruppe eller arter av 

akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etableres jf. §11-11 nr. 7. 

Det er fylkeskommunen som har tildelingsmyndighet og tilsvarende retten til å fremme 

innsigelse til arealplaner på vegne av akvakulturinteressene. Dette fratar likevel ikke 

Fiskeridirektoratet sitt ansvar for å ivareta akvakulturnæringens interesser i planarbeidet. 

Fiskeridirektoratet er sektormyndighet som skal ta vare på nasjonale akvakulturinteresser og 

vil fortsatt komme med innspill om akvakulturinteresser. 

 

Konfliktpotensialet med annen arealbruk vil variere fra overflata gjennom vannsøyla og ned 

til forankring på bunnen. For fiskeriene er det ofte fortøyningssystemene og ankerfestene på 

sjøbunnen som skaper problemer for utøvelsen av fisket.  

 

Generelt ber vi om at det settes av tilstrekkelig areal som sikrer videre drift ved etablerte 

anlegg. Det er viktig å avklare den totale arealbruken, og hvilke behov det er til å sette av 

areal på overflata, gjennom vannsøyla og på bunnen. 

 

Akvakultur er fremdeles ei næring i utvikling. Og bruk av ny teknologi og endring av 

rammebetingelser, vil spille en stor rolle når det gjelder næringa sitt behov for areal. 

Sjøområdene som i dag er satt av til akvakultur, er i noen kommuner, tilpasset «gammel» 

teknologi, og tar ikke høyde for å møte næringa sitt behov for å ta i bruk større areal som 

utviklinga har ført med seg. Det er spesielt viktig å vurdere arealbruken i sjøområdene der 

det tidligere er søkt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for utvidelse av 

akvakulturanlegg. 
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Potensialet for framtidig akvakulturvirksomhet er i mange områder ikke fult utnyttet. I 

prinsippet bør akvakultur inngå som arealbrukskategori i områder der akvakultur ikke 

medfører reell konflikt med et eller flere av de andre formålene. Det kan i framtida bli 

aktuelt med annen type akvakultur enn det vi kjenner til i dag. Blant annet så er taredyrking 

en forholdsvis ny type akvakultur, som vi kan få se mer av i framtida.  

 

Fiskeridirektoratet region Midt ser det generelt som nødvendig at det blir satt av 

tilstrekkelige sjøareal som sikrer etablering, drift og utvikling for havbruksvirksomhet, og for 

allerde godkjente lokaliteter. Områder for akvakultur må avsettes som akvakulturområder 

alene, eller som kombinerte formål i sjø, der akvakultur inngår. Områdene må være så store 

at tillatelsene blir sikret tilstrekkelig areal for utvidelse og justering, slik at man unngår 

søknad om dispensasjon fra arealplanen. 

 

Planavgrensning 

«Kystsoneplan for Namdal» er begrenset til å omfatte sjøarealene fra kystkontur til 

grunnlinja i kommunene. 

 

Kystsonen er svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er 

samtidig veldig sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi, er at den er ren, levende og 

mangfoldig. Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten 

grad som mulig  skal påvirke kystsonen og livet i havet negativt. Dette er spesielt viktig ved 

blant annet planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, småbåthavner, 

havneanlegg, industriområder og avløpsnett. 

 

Fiskeridirektoratet er opptatt av at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land og 

sjø i en arealplan, noe som vil være med på å redusere konflikter i sjø og sjønære områder, og 

gi en mer forutsigbar utvikling. Fiskeri- og havbruksnæringen har behov for landområder til 

f.eks. landing av fisk og oppbevaring av redskap. Akvakulturnæringen har behov for 

landbaser. En vurdering av områder med landbasert akvakultur, og eventuelt nye områder 

for landbasert akvakultur, bør også ses i sammenheng med aktivitet i sjøområdene, da dette 

også kan komme i konflikt med bruken av sjøområdene. Det kan også være en fordel å se på 

planlagte og etablerte hyttefelt i sjønære områder, i sammenheng med planlegging i sjø, da 

det i disse områdene ofte fører til konflikt om det etableres akvakulturvirksomhet i 

nærheten. Fiskeridirektoratet region Midt vil oppfordre til at også en del av landområdene 

tas med i planleggingen, slik at man på et tidlig tidspunkt kan forsøke å unngå denne typen 

konflikter.  

De 12 kommunene denne planen skal gjelde for, har ulik aktivitet innenfor fiskeri- og 

havbruk. Vi vil derfor beskrive aktiviteten i hver enkelt kommune for seg. Opplysninger om 

fiskeri- og akvakultur er registrerte data per 29.08.2018. 

 

Leka kommune 

Fiskeriinteresser 
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Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Leka kommune. Åtte personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har holdt seg noenlunde stabilt i 

Leka de siste årene, med noe nedgang.  

 

Leka kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske i 

regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse og sei samt teinefiske etter krabbe. 

Det er registrert ni områder for passive redskap i kommunen. Leknesbukta, Mefjordbåen, 

Naustrevet, Stålsgrunnen, Horsgrunnen, NV for Sklinna, Kvaløyskoltan, Søre Vegtaren og 

Nordre Vegtaren. Disse feltene benyttes av båter fra hele regionen. Det er også registrert sju 

rekefelt i kommunen. Kvingra, Lekafjorden N, Lekafjorden S, Frøvik, Einarfallan, Stein og 

Kjeldværet. Rekefeltene benyttes av fiskere fra andre kommuner og fylker.  I området rundt 

Sklinna foregår det et notfiske etter sei, der det også låssettes sei. Det er registrert tre 

låssettingsområder for sild og brisling i kommunen. I tillegg er det registrert 17 kasteplasser 

for sild og brisling. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting. På Gutvik Fiskemottak 

landes det hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i 

Leka kommune. 

 

Det er registrert 13 gyteområder for torsk i Leka kommune. Madsøyvågen, Haug-

Frøviksundet, Grønnflesa-Solsemøya, Kleppråsa-Horta, Sulskjærråsa-Horta, Skeitaren-

Leknesvika, Leknestaren, Vågråsa, Steinan, Nord av Horta, Stabbråsa, Leknestaren og 

Madsøyvågen. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale 

fiskere fra Leka og Nærøy. Feltene er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet. 

 

Viktige Naturtyper  

I Leka kommune er det registrert større tareskogforekomster i sjøområdene i hele 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag seks klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i kommunen. Alle disse har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er ingen slakteri 

i Leka kommune. 

 

Vikna kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 76 merkeregistrerte fiskefartøy i Vikna kommune og 116 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i 

kommunen.  

 

Vikna kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for kystfiske 

i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lysing, lange og brosme 
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samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert 34 områder for passive redskap i kommunen. 

Ersgrunna til Freflesa, Julgrunnen, Trongrunnen, Ertenråsa, Sørøyråsa, Benråsa, 

Langebakkan, Klakken, Brattslua, Nordodden, Hausan, Skinnet, Sørøyråsa, Måholmråsa, 

Ramholmråsa, Stampen, Andaråsa, Lysøyvika, Kingohålet, Flesboan, FlesboanII, Traugråsa, 

Hildulen, Jarhatten, Geiran, Lissgeiran, Brakan, Aldgården, Skjærværet, Tryggråsa, 

Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna og Syndholmråsa. De fleste av disse feltene benyttes 

av fiskere fra Vikna og Nærøy, men det kan også forekomme fiskere fra sør i Trøndelag og 

Møre. Det foregår et regionalt viktig vinterfiske i Vikna kommune. Fiskere fra hele regionen 

fisker og lander deler av torskekvoten sin i Vikna kommune. Det er flere registrerte 

låssettingsplasser i kommunen. Fiskerne i Vikna har prioritert 18 av disse som svært viktige 

låssetingsplasser: Berg, Djupvik, Engasbukta, Farøya nord, Farøya sør, Farøyskjæra-

Skavikhammeren, Gravsetbotnet, Hansvikvågen, Klungholmbuktene, Kråkøyvågen, 

Leikåsen, Lennarvika (manntallbyen), Lyngsnesvågen, Moenbukta, Raudøyvågen, Sandvika 

(Lysøya), Steinfjorden og Teistsundet.  Sildefisket på kysten varierer fra år til år, enkelte år 

foregår det sildefiske i Vikna kommune, der det også låssettes en god del sild. I dette 

fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er også registrert to 

rekefelt i kommunen. Blikkøyråsa og Kvernholmfallet. Det er i tillegg ni felt for aktive 

reddskap, hvor det fiskes sild med not. Flerengsve, Kråka, Hatlandfjorden, Lyngsnesvågen, 

Kjeften, Ankerskjæret, Stampen, Haranakken og Stokksøya. Det er fire registrerte 

fiskemottak i Vikna kommune. Det landes både hvitfisk, krabbe og pelagisk fisk i 

kommunen.  

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert åtte turistfiskebedrifter i 

Vikna kommune. 

 

Det er registrert 14 gyteområder for torsk i Vikna. Måholmråsa, Ertenråsa, Skjærværet, 

Tryggråsa, Benråsa, Sørøyråsa, Gjæslingråsa, Brønnøyfjorden, Tjønna, Syndholmreset, 

Ramnholmråsa, Sør-øst av Bondøya, Blikkøyråsa og Tvibergtaren. Disse feltene er registrert 

av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Feltene er ikke verifisert av 

Havforskningsinstituttet. 

 

Viktige Naturtyper  

Det er i Naturbase registrert en større kamskjellforekomst ved Kvaløya. Denne er verdisatt til 

viktig. Det er også registrert en sterk tidevannsstrøm i Sulavaagen. Det er registrert større 

tareskogforekomster i sjøområden i hele kommunen. 

 

Mareano har registrert tre svært gode korallforekomster på Risværfjorden, på grensa til Leka 

kommune. Ved Grinna fyr er det registrert en mindre god korallforekomst. Lenger vest i 

havet i Vikna kommune, utenfor Hilduren er det registrert tre svært gode korallforekomster.  

 

Akvakulturinteresser 
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Det er per i dag 17 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Vikna kommune. Av disse er det to 

slaktemerdlokaliteter. Alle lokaliteter i sjø har godkjenning for kommersiell produksjon av 

laks, ørret og regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, og 

undervisningstillatelser. Det er to lakseslakteri etablert i Vikna kommune hvor det i dag er 

produksjon ved et av anleggene. Det er også klaret en lokalitet på land i Vikna kommune, 

som har tillatelse til produksjon av kveite. Det produseres settefisk, stamfisk og matfisk ved 

anlegget. 

 

Nærøy kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 35 merkeregistrerte fiskefartøy i Nærøy kommune og 53 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har de siste årene gått noe ned i 

kommunen.  

 

Nærøy kommune har flere gode fiskeområder som er med på å skape grunnlaget for 

kystfiske i regionen. Det fiskes med garn etter blant annet torsk, hyse, sei, lyr, lange og 

brosme samt teinefiske etter krabbe. Det er registrert ti områder for passive redskap i 

kommunen. Risværet/Steinsøya, Lerøydraget, Sandøyflesa, Hummulråsa, Flatskjæret, Folla, 

Torlandsøy, Kipholman, Galtnesskjæret og Buøyråsa. Sildefisket på kysten varierer fra år til 

år, enkelte år foregår det sildefiske i Nærøy kommune, der det også låssettes en god del sild. 

I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 50 

låssettingsområder for sild i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for konkret stedfesting 

av disse. Det er også registrert ni rekefelt i kommunen. Eiterfjorden, Blikkøya, Nærøysundet, 

Prestøya, Tviberg, Arnøyfjorden, Innerfolla, Fornes og Bjøråneset. På Måneset landes det 

hvitfisk, som blir kjøpt av- og transportert til Rørvik Fisk AS på Rørvik. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert ni turistfiskebedrifter i 

Nærøy kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert 21 gyteområder for torsk i Nærøy. Flatholmen, Buøyråsa, 

Hovøyråsa, Innerflesin, Sildvika, Gravvikvågen, Tennfjordvågen 1, Tennfjordvågen 2, 

Rødsfjorden, Båfjord, Storedøya, Storkvitholmen, Lisskvitholmen, Avbregdtaren, Langøya, 

Torstadvika, Sør om Lauøya, Hamøandsøya, Torlandsundet, Sør av Tviberg og 

Ramstadsundet. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med 

lokale fiskere. I tillegg har Havforskningsinstituttet registret seks gytefelt. Innerfolda, 

verdivurdert som nasjonalt viktig, Kvisten, Kolvereidvågen, Rødsfjorden og Eiterfjorden 

verdivurdert som regionalt viktig, og Arnøyfjorden som lokalt viktig.  

Viktige Naturtyper  

Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer i Nærøy kommune, Innerfolda, 

Buskholmen, Remmastraumen og Messemstraumen. Det er, i følge Naturbase, registrert 

større tareskogforekomster i sjøområdene i hele kommunen. 
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Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 31 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Nærøy kommune. Tre av disse 

produserer alger og to produserer blåskjell. Resten av lokalitetene i sjø, hvorav en 

slaktemerdlokalitet, har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret. I tillegg har noen av lokalitetene visnings-, forsknings-, utviklings- og 

undervisningstillatelser. Det er et lakseslakteri etablert i Nærøy kommune. Det er tre 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Høylandet kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er ingen registrerte fiskere og fiskefartøy i Høylandet kommune. Det er heller ingen 

registrerte turistfiskebedrifter i kommunen. 

 

Det nasjonalt viktige gytefeltet for torsk, Innerfolda, strekker seg fra Nærøy kommune inn i 

Høylandet kommune. Det samme gjelder rekefeltet Bjøråneset. 

 

Viktige naturtyper 

Det er i følge Naturbase ikke registrert viktige naturtyper i sjøområdene i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er et landbasert settefiskanlegg i kommunen. 

 

Namsos kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er seks merkeregistrerte fiskefartøy i Namsos kommune. Åtte personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

Det er i Namsos kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og 

lysing. Det er registrert sju områder for passive redskap. NV Aglen, Ø Barøya, Ø Fossland, 

Frøvarp, V Hoddøya, Ånhammeren og Langnesodden. Områdene er i bruk av lokale fiskere, 

og av og til fra andre kommuner. Det er også registrert tre rekefelt i kommunen. Hemna, 

Vetterhusbotn og Ø Stamnes. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det 

foregå sildefiske i Namsos kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert fire 

låssettingsplasser i kommunen. Tømmerviksundet, Heimdalsbotn, Selnesvika og Breivika. 

Disse er av fiskeriinterssene prioritert som viktige områder. I dette fiskeriet deltar det båter 

fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registret 12 aktive felt, der det fiskes med 

landnot etter sild. Blikkengfjorden, Breivika, Altefjorden, Selnesvika, Heimdalsbotn, Lygnin, 

Tømmerviksundet, N Husvik, Håkilen, Haugan, Hovika og Ganesvika. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrift i Namsos kommune. 
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Det er registrert tre gyteområder for torsk i Namsos kommune. Fosslandsosen, Ånhammeren 

og Langnesodden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med 

lokale fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert to gyteområder for torsk i Namsos 

kommune. Altbotn, nasjonalt viktig og Hoddøya, lokalt viktig. Det er også registrert et 

gyteområde for sild i Namsos kommune, Heimdalsbotn. 

 

Viktige naturtyper 

Det er i Naturbase registrert fire sterke tidevannsstrømmer. Vetterhusbotn, Ytre Røyklibotn, 

Røyrholet og Vetterhusstraumen. 

Det er, i følge Naturbase, registrert større tareskogforekomster i sjøområdene flere steder i 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Namsos kommune. Åtte av disse 

produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell 

produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor en av lokalitetene også har 

forskningstillatelse. Det er seks landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Fosnes kommune 

Det er ett merkeregistrerte fiskefartøy i Fosnes kommune. To personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

Det er i Fosnes kommune et begrenset fiske med garn etter blant annet torsk, hyse, sei og 

lysing. Det er registrert åtte fiskefelt for passive redskap i kommunen. Holvikneset, 

Faksdalsvågen, Hovsodden, Steinan, Steinan NØ, Bragstadholmene, Skredderneset og 

Ølhammeren. Det er også registrert to rekefelt i kommunen. Gyltefjorden og 

Lyngholmfjorden.  Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå 

sildefiske i Fosnes kommune, der det også låssettes sild. Det er registrert ni låssettingsplasser 

i Fosnes kommune. Brakstadsundet, Sandvikvågen, Faksdalsvågen, Fosnesvågen, Moldvika, 

Varpvika, Kjelbotn, Nufsfjord og Vedø. Det fiskes også med landnot i disse områdene. Disse 

er av fiskerne vurdert som viktige. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra 

andre fylker. 

 

Det er lite fritids- og turistfiskeaktivitet i kommunen. 

  

Det er registrert tre gyteområder i Fosnes kommune. Skredderneset (torsk og lysing), 

Holvikneset (torsk og lysing) og Seierstadfjorden (torsk, lysing, hyse). Disse feltene er 

registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. Skredderneset er 

verifisert av Havforskningsinstituttet. Og vurdert til å være lokalt viktig. De har også 

registrert Nufsfjorden som et lokalt viktig gytefelt. 

 

Viktige naturtyper 
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Det er registrert to lokalt viktig ålegrassamfunn i Fosnes kommune i Naturbase. Moaholmen 

og Rønningsholmen. Det er også registrert større tareskogforekomster i flere områder i 

kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag sju klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse 

produserer blåskjell, en er klarert for torsk og tre har godkjenning for kommersiell 

produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvor to av lokalitetene også har 

forskningstillatelse, og en har utviklingstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i 

kommunen. 

 

Namdalseid 

Fiskeriinteresser 

Det er ingen registrerte fiskere i Namdalseid kommune. Det er registrert seks 

låssettingsområder i kommunen, Altbukta, Ytterskaget, Tøttdalbotn og Ledangholman S, 

Ledangen N og Leirfjorden. Fiskerne vi har vært i kontakt med, er usikker på om disse 

områdene brukes i dag. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert seks 

turistfiskebedrifter i Namdalseid kommune. 

 

Det er registrert to gytefelt i kommunen. Leirfjorden (torsk, sei, lysing, hyse og kveite) og 

Ledangholman N (sild). Disse er ikke verifisert av Havforskningsinstituttet. 

 

Havforskningsinstituttet har registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk vest og sør av 

Hoddøya i Namdalseid kommune, mot grensa til Namsos. 

 

Viktige naturtyper 

Det er ikke registrert noen av de kartlagte tolv marine naturtypene eller tre nøkkelområdene 

for spesielle arter i Naturbase. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Fosnes kommune. Tre av disse 

produserer blåskjell, og en er klarert for produksjon av kamskjell og blåskjell. Det er ett 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Flatanger kommune 

Fiskeriinteresser 

Det er 16 merkeregistrerte fiskefartøy i Flatanger kommune. 20 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.  

 

I Flatanger kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert seks 

fiskefelt for passive redskap. Rekkøyråsa, Bardan, Grunnan utom, Lausnes, Bjørøya S og 

Hanøya. Det er også registrert tre rekefelt, Jøssundfjorden, Mursteinsfjorden og Lindøya.  

Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Flatanger 
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kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra 

andre fylker. Det er registrert 18 kaste- og låssettingsplasser for sild i kommunen. Vi viser til 

vår kartløsning for konkret kartfesting av disse. 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert 13 turistfiskebedrifter i 

Flatanger kommune. 

 

Det er registrert fire gyteområder for torsk i Flatanger kommune. Disse feltene er registrert 

av Havforskningsinstituttet. Mursteinsfjorden (lokalt viktig), Geitøya (lokalt viktig), 

Jøssundfjorden (nasjonalt viktig) og Bølefjorden (lokalt viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert en sterk tidevannsstrøm, Ytre Fløan og en større 

kamskjellforekomst, Bjørøya-Skingen. Det er også registrert større tareskogforekomster flere 

steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 12 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Flatanger kommune, hvorav en 

slaktemerdlokalitet. Disse har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og 

regnbueørret. Slaktemerdlokaliteten har i tillegg godkjenning for torsk. I tillegg har noen av 

lokalitetene visnings- og forskningstillatelser.  Det er to landbaserte anlegg i kommunen. Det 

ene anlegget produserer stamfisk og settefisk rognkjeks, og det andre, settefisk laks. 

 

Osen 

Fiskeriinteresser 

Det er 19 merkeregistrerte fiskefartøy i Osen kommune. 27 personer er registret i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har gått noe ned de siste årene.  

 

I Osen kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det er registrert 37 områder for 

passive redskap i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering 

av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i kommunen. Sør av Raudøya, NØ av Skjærvøya, 

Nord av Estenskjæret, Osenfjorden vest, Svesfjorden, Vingsandholman, Sætervika, 

Buarøyfjorden, Indre Svesfjorden, Osenfjorden vest og Vingan. Sildefisket på kysten varierer 

fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i Osen kommune, der det også låssettes sild. I 

dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 14 

låssettingsområder i Osen kommune. Vi viser til vår kartløsning for nærmere opplysninger 

om plassering av disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også en god del turist- og fritidsfiske i 

kommunen. I følge Fiskeridirektoratets registre, er det registrert tre turistfiskebedrifter i 

Osen kommune. 
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Fiskeridirektoratet har registrert åtte gyteområder for torsk i Osen kommune. Eggakanten, 

Bromsvik, Skogsvika, Svefjorden indre, Inneregga, Kvalværbakken, Ramsøy-Hepsøy, 

Osenfjorden. Disse feltene er registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale 

fiskere. Havforskningsinstituttet har registrert hele Svefjorden som et regionalt viktig 

gytefelt, Hopen (mindre viktig), Ramsøya (middels viktig) og Osenfjorden (middels viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert en større kamskjellforekomst, Osen-Roan. Det er også større 

tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag fire klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Osen kommune. Disse har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten 

har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

Roan 

Fiskeriinteresser 

Det er 30 merkeregistrerte fiskefartøy i Roan kommune. 35 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere har vært stabilt de siste årene, og antallet merkeregistrerte 

fartøy har gått opp litt det siste året.  

 

I Roan kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk. Det fiskes krabbe med teiner. 

Det er registrert 24 områder for passive redskap i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for 

opplysninger om plassering av disse. Det er registrert åtte rekefelt i kommunen. 

Almenningen-Marflesa, Berfjorden, Gneiset, Brandsfjorden, Ytre Brandsfjord, Vest av 

Måøyan, Sørøst av Kaura og Skjervøytrekket. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. 

Enkelte år kan det foregå sildefiske i Roan kommune, der det også låssettes sild. I dette 

fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 21 

låssettingsplasser i kommunen. Vi viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av 

disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert en turistfiskebedrifter i Roan kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert fire gyteområder for torsk i Roan kommune. Brandsfjorden, 

Almenningshavet, Almenningshavet sørøst og Skjørafjorden. Noen av disse feltene er 

registrert av Fiskeridirektoratet gjennom intervju med lokale fiskere. 

Havforskningsinstituttet har registrert Skjørafjorden (middels viktig), Brandsfjorden (mindre 

viktig) og Berfjorden (regionalt viktig). 

 

Viktige naturtyper 
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I Naturbase er det i Indre Berfjord registrert en sterk tidevannsstrøm. Det er også registrert 

tre større kamskjellforekomster. Sørgjerfjorden, Hattan og Osen-Roan. Det er registrert større 

tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Roan kommune, hvorav en 

slaktemerdlokalitet. En av disse har tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har 

godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten 

har i tillegg forskningstillatelse. Det er ett landbaserte settefiskanlegg i kommunen. 

 

 

Åfjord 

Fiskeriinteresser 

Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Åfjord kommune. 17 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene.  

 

I Åfjord kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, lange og brosme. Det fiskes 

krabbe med teiner. Det er registrert 38 felt for passive redskap i Åfjord. Vi viser til vår 

kartløsning for opplysninger om plassering av disse. Det er også registrert 11 rekefelt i 

kommunen. Lina vest, Ytre Åfjord, Skjørafjorden sør, Linesfjorden vest, Lina øst, 

Brugdholmen, Øst av Stabbfluan, Skjørafjorden nord, Linesfjorden nord, Linesfjorden øst og 

Linesfjorden sør. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå 

sildefiske i Åfjord kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra 

hele regionen, og fra andre fylker. Det er registrert 18 låssettingsplasser i kommunen. Vi 

viser til vår kartløsning for opplysninger om plassering av disse. 

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert fire turistfiskebedrifter i Åfjord kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert to gyteområder for torsk i Åfjord kommune. Skjørafjorden 

og Vest av Løvik. Havforskningsinstituttet har registrert Skjærafjorden (middels viktig) 

Skråfjorden (middels viktig), Sørgårdsvågen (middels viktig) og Stokksund (regionalt 

viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert to sterke tidevannsstrømmer. Ytre Åfjord og Åfjorden. 

 

På Flesafjorden har Mareano registrert en mindre god korallforekomst. I Asenleia er det 

registrert tre mindre gode korallforekomster. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag 19 klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Åfjord kommune. 11 av disse har 

tillatelse til blåskjellproduksjon. Åtte lokaliteter har godkjenning for kommersiell produksjon 
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av laks, ørret og regnbueørret. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for laks, og et for rognkjeks og berggylt. 

 

 

Bjugn 

Fiskeriinteresser 

Det er ti merkeregistrerte fiskefartøy i Bjugn kommune. 14 personer er registrert i 

fiskermanntallet. Antallet fiskere og merkeregistrerte fartøy har vært stabilt de siste årene. 

  

I Bjugn kommune fiskes det med garn etter blant annet torsk, sei, lange, brosme, lyr og 

breiflabb. Det fiskes også krabbe med teiner. Det er registrert 18 felt for passive redskap. 

Melsteindjupet, Aasen, Kopparfluen, Flatøygrunnan, Lauvøyfjorden, Skjærøya, Valsøya, NV 

av Tarva, Kråka, Valsholmflua, Valsfjorden, Tarva, Lysefluen, Bjugnfjorden, Størnfjorden, 

Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det fiskes også med snurrevad etter blant annet 

torsk, hyse, sei, rødspette, hvitting og steinbit. Det er registrert 12 snurrevadfelt. Ytre 

Bjugnholmen, Indre Bjugnholmen, Valsfjorden 1 og 2, Valsholmen, Lauvøyfjorden, Skjøra, 

Valsøya, Kråka, Tarva, Bjugnfjorden, Oldfjorden, Raudskjæret og Rømmesvika. Det er 

registrert 10 rekefelt i kommunen. Nautøysundet, Lauvøyfjorden, Lille Vallersund, 

Gjesingfjorden, Tarvafjorden, Vest av Bjugnskjæret, Bjugnfjorden, Hellemsfeltet, Berget og 

Søtvikfluen. Sildefisket på kysten varierer fra år til år. Enkelte år kan det foregå sildefiske i 

Bjugn kommune, der det også låssettes sild. I dette fiskeriet deltar det båter fra hele regionen, 

og fra andre fylker. Det er registrert to felt for sildenotfiske. Raudskjæret og Rømmesvika. 

Det er registrert totalt 15 låssettingsområder i kommunen, der følgende er de mest viktige i 

følge fiskerinteressene: Gjevika, Valsfjorden, Bjugnfjorden 1, 2, 3 og 4, Valsøya sør og Lysøy.  

 

I tillegg til næringsmessig fiske, foregår det også turist- og fritidsfiske i kommunen. I følge 

Fiskeridirektoratets registre, er det registrert sju turistfiskebedrifter i Bjugn kommune. 

 

Fiskeridirektoratet har registrert sju gyteområder for torsk i kommunen. Tristeingrunnen, 

Fallråsa, Sør av Asen, Indre Bjugnfjord, Valholmaflua, Valholmsfjorden og Tranøya. 

Havforskningsinstituttet har registrert Rømnesvika (mindre viktig) og Valsfjorden (middels 

viktig). 

 

Viktige naturtyper 

I Naturbase er det registrert større tareskogforekomster flere steder i kommunen. 

 

Ved utløpet av Trondheimsfjorden og Husø har Mareano registrert to meget gode 

korallforekomster. 

 

Akvakulturinteresser 

Det er per i dag ni klarerte akvakulturlokaliteter i sjø i Bjugn kommune. Tre av disse har 

tillatelse til blåskjellproduksjon. En har tillatelse til produksjon av fjærerur og fem lokaliteter 

har godkjenning for kommersiell produksjon av laks, ørret og regnbueørret, hvorav to driver 
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med stamfiskproduksjon. Den ene lokaliteten har i tillegg forskningstillatelse. Det er to 

landbaserte settefiskanlegg i kommunen. Et for stamfisk av laks og et for settefisk av laks.  

 

 

Oppsumering 

Når kystsonen planlegges bør en sentral målsetting være å ta sikte på at potensialet for 

fiskeri- og havbruksnæringen utnyttes optimalt, at næringene skal kunne opprettholdes og 

videreutvikles, samtidig som andre viktige hensyn og interesser ivaretas på en god måte. Det 

vil være en felles hovedutfordring framover å videreutvikle, styrke og beholde Namdalen 

som en viktig sjømatregion i Norge. Det er derfor viktig at en interkommunal kystsoneplan 

inneholder og ivaretar areal for marin verdiskaping. 

 

 Ut over ovennevnte har vi ingen ytterligere kommentarer til planprogram for 

«Kystsoneplan for Namdalen». 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Høringsuttalelse til planprogram for 
kystsoneplan for Namdalen 
 

Innledning 

Forum for natur og friluftsliv ønsker å komme med noen innspill til forslaget til planprogram for 

kystsoneplan for Namdalen. Vi er kritiske til den sterke veksten innen oppdrettsnæringa som 

nasjonale føringer pålegger kommunene å legge til rette for, men kommer i denne omgang 

hovedsakelig til å uttale oss om på hvilke prioriteringer vi mener må gjøres og hvordan prosessen 

med planen bør gjennomføres for best mulig medvirkning. Det er positivt at blant annet biologisk 

mangfold og friluftsliv skal utredes og vi håper ny kunnskap kan gjøre at denne planen i større grad 

tar hensyn til viktige natur- og friluftsinteresser enn det mange eksisterende planer gjør. I 

merknadene under sammendraget, tar vi for oss noen konkrete endringsforslag til planprogrammet, 

samt argumenterer for hvilke prioriteringer og fokusområder som blir viktige i utarbeidelsen av 

planen og derfor viktige å inkludere i planprogrammet. Underoverskriftene er delt inn kronologisk 

etter navngivingen og strukturen i planprogrammet. 
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Sammendrag 

 

• Flerbruksområder bør unngås da de disse gir liten forutsigbarhet for myndigheter og 

interesseorganisasjoner. Der flerbruksområder likevel er hensiktsmessige bør det vurderes 

om akvakultur ikke skal være en del av mulige arealformål. 

• Bufferområder rundt viktige natur- og friluftslivskvaliteter bør primært avsettes til samme 

arealformål, sekundært som hensynsone til den aktuelle kvaliteten slik at forringelse fra 

nærliggende aktivitet unngås.  

• Formål- og hensiktskapitlene i planprogrammet må endres fra dagens format hvor vekst i 

havbruksnæringa fremstår som hovedformålet med kystsoneplanen. Formålet må være å 

sikre viktige natur- og friluftslivsinteresser gjennom grundige utredninger og helhetlig 

arealplanlegging. 

• Det bør legges opp til regionale medvirkningsmuligheter for viktige interessegrupper og 

aktører. Eksempelvis møter med representanter for friluftsliv, biologisk mangfold, reiseliv, 

akvakultur og fiskeri, samt politisk utvalg og prosjektleder.  

• Hensynet til laksefisk og lakseførende vassdrag bør presiseres som et viktigere tema i 

utredningskapittelet, og dermed også avsettes betydelige ressurser når undersøkelser og 

videre planarbeid kommer i gang.  

• Det bør utdypes hvilke vurderinger og kriterier som skal legges til grunn ved overlappende 

interesser i arealanalysen. 

 

Våre merknader 

1. Innledning 

Det tas sikte på å fastsette områder uten spesielle kvaliteter som flerbruksområder. Dette vil trolig 
utgjøre store områder som kan søkes omgjort til akvakulturformål. Flerbruksområder gir liten 
forutsigbarhet for både forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner, og vi ønsker så langt det er 
mulig at slike arealformål unngås. I Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i 
Fiskeridirektoratet angis at «en fremgangsmåte der akvakultur inngår i flerbruksområdene, kan være 
hensiktsmessig i kommuner med store arealer og lavt konfliktpotensial.» I et brev med innsigelser til 
Kommuneplanen fra Miljøverndepartementet til Risør kommune 12.06.2007 uttalte departementet 
nettopp at det var «behov for mer finmaskede arealplaner og større differensiering av 
arealbrukskategoriene» på grunn av konkurranse om sjøarealene. FNF mener at Kystsoneplanen for 
Namdal inneholder så vidt stort konfliktpotensial hva gjelder natur- og friluftslivsinteresser satt opp 
mot for eksempel akvakulturvirksomhet, at flerbruksområder ikke er hensiktsmessig i disse 
kommunene. Det vises konkret til at regionen har store lakseførende vassdrag som vil påvirkes av 
den samlede akvakulturvirksomheten, et rikt maritimt dyre- og fugleliv, samt viktige friluftsområder i 
kystsonen. FNF anmoder om at det utarbeides mest mulig finmaskede arealplaner som differensierer 
arealbrukskategoriene.  
 
FNF tar også til orde for at man bør vurdere en differensiering mellom akvakulturformål, slik plan- og 
bygningsloven § 11-11 nr. 7 legger opp til. I forarbeidene nevnes differensiering på artsgrupper som 
følger; Laks, ørret og regnbueørret, andre anadrome fiskearter, katadrome fiskearter, samt marine 
fiskearter, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. En slik differensiering gir kommunen en sterk styring, 
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samtidig som alle berørte grupper i kommunene gis forutsigbarhet. I Fiskeridirektoratets nevnte 
retningslinjer legges det til grunn at en slik differensiering er særlig aktuelt i kommuner med god 
kunnskap om akvakultur. Ut fra akvakulturvirksomheten som allerede er etablert i regionen, legger 
FNF til grunn at en slik differensiering vil være særlig aktuell her. 
 
Flerbruksområder er med forbehold ikke utelukket som et hensiktsmessig arealformål mange steder. 
Det bør gjennom konsekvensutredning av områder for natur og friluftsliv være mulig å avsette 
områder til flerbruksformål som ikke inkluderer akvakultur. Vi viser til veileder T-1491 til 
kommuneplanens arealdel som sier følgende om akvakultur og andre interesser: «(…)Akvakultur kan 
inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, men akvakultur representerer i motsetning 
til de øvrige formålene her stort sett en eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å 
inkludere områder for akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i 
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder 
for akvakultur som egne akvakulturområder.»  
 
For områder med spesielle kvaliteter ønsker vi primært at betydelige bufferområder også blir avsatt 
til samme formål, eventuelt sekundært som hensynsoner. Eksempelvis vil en friluftslivskvalitet 
reduseres betraktelig dersom adkomst innebærer omveier forbi oppdrettsanlegg eller økt trafikk ifm 
driften. Visuell forurensning er også et moment som forringer kvaliteten. I tillegg har mange områder 
med naturverdier komplekse økosystem som gjør dem sårbare for påvirkning fra nærliggende 
inngrep. 
 

 

 

Prosjektbeskrivelse – Formål/Hensikt 

Slik prosjektbeskrivelsen foreligger i dette forslaget fremstår fokusområdet i alene å være på å «gi 

mulighet for fortsatt vekst i og utvikling i havbruksnæringa». Setningen om å «sikre bærekraftig 

verdiskapning» veier ikke i stor nok grad opp de hensyn som bør ivaretas og hva som faktisk er 

formålet med planen. Formålet bør i like stor grad være å sikre de viktige friluftslivs- og 

naturverdiene i havområdene og strandsonene. Dette gjelder i like stor grad for kapittel «1.1 formål 

med planarbeidet» hvor det igjen påpekes at et av de viktigste effektmålene er å legge til rette for 

vekst innen havbruksnæringa. Et minst like viktig formål er å sikre at fiskeri-, naturverdier og 

friluftslivsområder ikke går tapt, og at disse ivaretas med betydelige hensynssoner. Det minnes om 

premissene i plan- og bygningsloven (pbl.) § 3-1 som angir at alle planer etter loven skal «sikre 

jordressursene, kvalitetene i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer». Denne 

obligatoriske oppgaven gjenspeiles i liten grad i formålet med den foreslåtte kystsoneplanen. All den 

tid det fra statlig hold er lagt opp til en sterk økning i akvakulturvirksomhet, er det særlig viktig at 

kommunen utarbeider en kystsoneplan hvor hovedformålene bør være å kartlegge og sikre arealer 

som bør unntas fra slik virksomhet. Dette har en side også til pbl. § 1-3 første ledd bokstav f, som 

angir at alle planene etter loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller. God 

tilgang på friluftsarealer i kystsonen er viktig i en slik sammenheng. 
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2.1 Planprosess – Organisering 

Det legges opp til at referansegrupper opprettes etter behov. Her blir det viktig at tilstrekkelig med 

interessegrupper blir invitert og at det ikke oppnås noen form for skeivhet eller ubalanse i 

referansegruppen. Oppdrettsnæringa er mer ressurssterke enn mange frivillige organisasjoner, og 

man må være påpasselige med å sikre informasjon til alle som har interesse. Referansegruppen blir 

spesielt viktig med tanke på at den lokale medvirkningen i mange av de relativt små kommunene kan 

variere stort, og det kan ikke forventes at alle interessegruppene lokalt har de samme regionale 

perspektivene som forventes. Eksisterende lokale planer og kunnskapsgrunnlag kan også variere 

stort. Eksempelvis kan den ene kommunen ha kartlagt en strandsone med friluftslivsverdi A, mens 

tilgrensede kommuner ikke har kartlagt sine områder enda, eller gitt en lavere verdi grunnet 

subjektive vurderinger.  

En annen mulighet er å danne innspillsgrupper. Under utarbeidelsen av kystsoneplan i Troms ble det 

dannet fire innspillsgrupper med representanter for friluftsliv, reiseliv, oppdrett og fiskeri. Det ble 

også fra flere hold etterspurt en representant for natur og miljø. De delte opp kommunene i to hvor 

de på møtene hadde deltaker fra hver enkelt kommune og politikerutvalg, samt prosjektleder.  

Det legges ellers opp til god lokal medvirkning i kapittel «2.4 medvirkning».  

 

 

2.5 Planprosess – Konsekvensutredning  

Det skrives i tredje avsnitt at «når det gjelder den overordnede konsekvensutredningen vil denne bli 

gjennomført i tråd med formålet for planarbeidet (…)». Denne står seg godt så lenge innspillene vi 

har kommet med i kapittelet om «formål/hensikt» tas til etterretning. Det er ønskelig at 

tilstrekkelige natur- og friluftslivshensyn tas, og det bør derfor avsettes nok ressurser til å utrede 

disse, til tross for at utredninger om akvakulturlokaliteter også stiller strenge krav til tilsvarende 

undersøkelser. Nye utredninger og undersøkelser vil alltid kunne styrke kunnskapsgrunnlaget og 

potensielt være ressursbesparende når andre arealformål skal bestemmes. 

 
 
 
3.1 Fokusområder – Følgende tema skal utredes 
 
Det legges i stor grad opp til innhenting av kunnskap om biologisk mangfold i eksisterende databaser. 
Det bør så langt det er mulig brukes ressurser på nye undersøkelser for å skaffe oppdaterte data. Det 
nevnes at de viktigste friluftslivsområdene i hver kommune skal kartlegges. Om dette innebærer nye 
registreringer eller sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag vites ikke. Flere av 
kommunene i denne planen har i alle fall ikke kartlagt sine friluftslivsområder (bl.a Vikna), og det bør 
oppfordres til at kartleggingen påbegynnes omgående for å spare ressurser til arbeidet med 
kystsoneplanen. Til dette arbeidet kan det for øvrig søkes om midler fra miljødirektoratet.  
 
Laksefisk og påvirkning på lakseførende vassdrag nevnes som et tema med behov for nye utredninger 
i kapittel «4.1 biologisk mangfold». Konfliktnivået med akvakultur er spesielt høyt for dette temaet, 
og det kunne med fordel blitt synliggjort som egen kategori i kapittel 3.1. Det er bra at 
planprogrammet legger opp til nye utredninger, og det bør settes av betydelige ressurser for å 

mailto:trondelag@fnf-nett.no


forum for 

natur og friluftsliv 

Trøndelag 

 

__________________________________________________________________________________ 

      Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal  

      trondelag@fnf-nett.no / 97726263   

       www.fnf-nett.no/sortrondelag  

        Org. nr.: 916627831 

oppdatere dagens kunnskap om mange lakseførende vassdrag. Spesielt små sjøørretbekker og 
sideelver har de siste årene blitt løftet frem som viktige, og det bør innhentes betydelig 
(lokal)kunnskap i hver enkelt kommune. Mange av vassdragene er ifølge lakseregisteret ikke kartlagt 
på mange år, og det blir særdeles viktig å finne de områdene hvor konflikten med akvakultur vil bli/er 
høyest.  
 
Skulle det gjennom utredningen dukke opp områder med spesielle kvaliteter som kan være aktuelt 
for marint vern, er dette noe vi også stiller også positive til.  
 
 
3.2 Arealanalyse 
 
En arealanalyse som beskrevet i dette kapittelet vil gi en konkret og tydelig fremstilling av områder 

med overlappende interesser. Vi ønsker allikevel at områder blir sett som helhetlige slik at for 

eksempel rekefelt som ligger nær hverandre kan avsettes til dette formålet i et stort omfang. 

Eksempelvis med overlappende hensynsoner, eller som ett stort område med arealformål rekefelt.  

Ved overlappende interesser skal det gjøres «en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn». 

Vi etterlyser konkrete utvelgelseskriterier og synes det fremstår litt vel skjønnsbasert og 

uforutsigbart i planprogrammet. Det er viktig at både totalbelastning og føre-var-prinsippet tas med i 

vurderingen når avveiningen skal foretas. 

 

 

4.7 Friluftsliv og reiseliv 
 
Det er positivt at planprogrammet tar for seg kartlegging av viktige områder for fritidsfiske og 
turistfiske. Det nevnes at folkehelse og bolyst ikke skal kartlegges, men på generelt grunnlag er dette 
noe som inngår i de fleste berørte kommuners samfunnsplaner, og det kan nevnes at friluftsliv er den 
helsefremmede aktiviteten flest nordmenn bedriver i løpet av et år. Andre innspill om 
friluftslivskartlegging er beskrevet i kapittel 3.1. I de nevnte retningslinjene fra Fiskeridirektoratet, er 
det også lagt til grunn at vesentlige fritidsfiskeinteresser skal tas hensyn til i vurderingen ved en 
arealbrukskonflikt. 
 

 

 

 

 

 

Fredrik Fredriksen 

Rådgiver 

FNF Trøndelag 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppstart med planprogram på høring for 
kystsoneplan for Namdalen 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Overordnede føringer 
Fylkesmannen vil berømme initiativet med en felles kystsoneplan for en såpass stor 
del av Trøndelagskysten. Det er viktig å planlegge helhetlig og kunnskapsbasert i 
større områder da virkninger fra virksomhet i sjø kan påvirke i et stort område, også 
utenfor kommunegrensen til kommunen hvor virksomheten skjer. En felles 
planprosess vil også kunne gi økt kompetanse og muligheter for en differensiert og 
bærekraftig utnytting av sjøarealene. 
 
Landbruk  
Landbruket langs kysten i Namdalen og sørover har vært preget av en kombinasjon 
av fiske og annen næring. Kystbondens landskap har preget kystlinjen. Økt press på 
landbruksarealer, bruksendringer og gjengroing gjør at kystlandskapet endres. 
Gjengroing i kombinasjon med klimaendringer øker problemene. En rekke naturtyper 
er i dag klassifisert som truet både i Norge og Europa. Kystsoneplanen bør ta høyde 
for å se nærmere på landbruksinteressene langs kysten og fjordene, hvordan 
forvaltes jordvern og landskapstyper som er viktig ressursgrunnlag for gårdsbruk – 
og hvordan påvirker endringer i kystnært landbruk kulturlandskapet og 
landskapsverdier. Det er også viktig å ha et bredere perspektiv på reiseliv enn 
turistfiske, bl.a. ved å se på landbrukets potensiale for utvikling av nye næringer og 
produkter – gjerne i kombinasjon med reiseliv og andre marine næringer. 
 
Reindrift 
Kystsoneplanen berører kun sjøareal, som naturlig nok ikke er en sentral del av 
reindriftas arealer. Unntaket er at i enkelte områder brukes sjøen for å flytte 
reinflokken fra et beiteområde til et annet. Dette kalles ei svømmelei, og har det 
samme særlige vernet som reindriftas flyttleier på land (jfr. reindriftslovens § 22 
flyttleier). Det innebærer at det ikke er lov å iverksette tiltak som hindrer bruken av 
disse flyttleiene. I Trøndelag finner vi svømmeleier for reindrifta i norddelen av fylket. 
Svømmeleier i planområdet finnes i Namsos, Nærøy og Vikna kommuner. Lenger sør 
er det så vidt reindriftsavdelingen kjenner til ikke svømmeleier.  
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Innspill til akvakultur må sjekkes ut mot svømmeleiene. Foreløpig antakelse er at 
konfliktnivået er lavt, da de fleste svømmeleiene ligger i områder som sannsynligvis 
er lite attraktive for tiltak (akvakultur). Ikke alle svømmeleiene brukes ofte, men de er 
viktige å ivareta, slik at reindrifta har mulighet til å benytte alle beiteområdene 
innenfor sitt distrikt på en tradisjonell og hensiktsmessig måte. 
 
I planarbeidet bør reindriftens svømmeleier utredes som eget tema, og det må 
opprettes hensynssone og/eller bestemmelse som sikrer at tiltak avklares opp mot 
svømmeleiene før plassering. 
 
Åarjel-Njaarke sijte (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) og Voengelh-Njaarke sijte må 
kontaktes for å kartlegge svømmeleier innenfor planområdet. Kontaktinformasjon 
finnes på fylkesmannens hjemmesider. Ta også kontakt med reindriftsavdelingen 
dersom det er spørsmål til temaet. 
 
Miljøvern 
Det er store hull i kunnskapsgrunnlaget langs sjøen. Avklaringer av arealbruken i sjø 
kan påvirke arter, naturytyper, økosystemer, friluftslivområder og landskapsverdier. 
Det er derfor viktig at man skaffer til veie tilstrekkelig kunnskap slik at man kan finne 
egnede arealer for særlig akvakultur og taretråling. Særlig akvakulturnæringen er i 
stor vekst og har behov for fleksibilitet da næringens behov forandres raskt. Tidligere 
konsekvensutredninger på kommuneplannivå er ikke lenger tilfredsstillende når man 
ser på den potensielle veksten næringen ser for seg fremover. Det vil derfor i denne 
planen være behov for innhente en stor mengde kunnskap slik at 
beslutningsgrunnlaget blir godt nok.   
 
Veiledning fra regjeringen anbefaler at man bør være tilbakeholden med å inkludere 
A-formål i flerbruksområder: 
 
«I sjø og vassdrag er det åpent for å planlegge områder for allmenn flerbruk (ferdsel, 
fiske-, natur- og friluftsområder), der mer spesifikk bruk av sjøen eller vassdraget ikke 
er tatt opp. Akvakultur kan inngå i dette flerbruksformålet der det er hensiktsmessig, 
men akvakultur representerer i motsetning til de øvrige formålene her stort sett en 
eksklusiv bruk. Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for 
akvakultur i områder for allmenn flerbruk. Dersom akvakultur inngår i 
flerbruksformålet oppnås liten styring og interesseavklaring, noe som kan tale for å 
avsette områder til akvakultur som egne akvakulturområder.»  
 
Det vil være enklere å gjøre gode utredninger i mindre områder avsatt eksklusivt til 
A-formål. I den grad det skal legges ut store flerbruksområder med akvakultur må det 
innhentes kunnskap om en rekke forhold for at kunnskapsgrunnlaget etter § 8 i 
naturmangfoldloven og utredningsplikten i plan- og bygningsloven skal være oppfylt. 
Vi viser i den sammenheng til kapittel 4 i Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Klima- og miljøavdelingen vil ha et stort fokus på viktige økosystemer sammen med 
ivaretagelse av vill andarom fisk i behandlingen av denne planen.  
 
For at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig må følgende temaer utredes 
nærmere: 
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Kartlegging av grunnforhold (topografi, hardhet): 
Områdene som ønskes utlagt til A-formål enten enkeltområde eller som 
flerbruksområde med A med influensområde. Kunnskapen her vil gi oss en mye mer 
detaljert kunnskap til bruk i arealforvaltningen i sjø. Det har vært gjennomført et 
pilotforsøk på Søre Sunnmøre som har gitt god data for forvaltningen.  
 
Marine naturtyper: 
Disse naturtypene er viktig å utrede i forbindelse med planen da de kan bli negativt 
påvirket av arealomdisponeringer i sjøen. Det er særlig taretråling og akvakultur som 
vil være aktuelle problemstillinger, men og småbåtanlegg vil kunne påvirke enkelte 
av naturtypene negativt. For enkelte av disse vil det være nødvendig med ny 
kartlegging, mens for andre er kunnskapsgrunnlaget tilfredsstillende.  
 
Korallrev:  
Mareano prosjektet til blant annet NGU, Kartverket og Havforskningsinstituttet vil 
kunne gi hjelp til kartlegging av topografi. Denne kartleggingen vil kunne simulere 
frem hvor det finnes koraller. Det vil være vanskelig for Fylkesmannen å akseptere 
tiltak som påvirker denne naturtypen og korallrevforekomster negativt. 
 
Ålegrassamfunn/Bløtbunnsområder:  
Må kartlegges og lokaliteter med buffersone må ikke legges ut med A-formål hverken 
som rene A områder eller som flerbruksområde med A. Denne utvalgte naturtypen 
finnes i tilknytning til bløtbunnsområder. Disse må kartlegges etter DN-håndbok 19 
hvis A-formål kan komme i konflikt med bløtbunnsområder. Bløtbunnsområder er 
videre viktige områder for flere vadefugler. Det vil derfor også være nødvendig med 
undersøkelser av vadefugler på vår og høsttrekk.  
 
Sterke tidevannsstrømmer:  
Viktige områder særlig for friluftsliv og som landskapselement. Det er ofte knyttet et 
stort artsmangfold med en spesiell artssammensetning til disse tidevannstømmene. 
Utfordringen med akvakultur i nærheten til sterke tidevannsstrømmer er av 
næringsstoffer og organisk materiale. I kombinasjonen med terskelfjorder, fjorder 
med naturlig lavt oksygennivå eller poller som er sårbare for tilførsel av organisk 
materiale kan akvakultur her skape negative konsekvenser. Det må ikke tillates 
akvakultur i nærheten av slike forekomster.    
 
Rekefelt/Gytefelt torsk:  
Akvakultur må ikke komme i konflikt med gytefelt for torsk og rekefelt da disse er 
viktige deler av større økosystemer i havet. Forringelse eller tap av en naturtype kan 
påvirke arter i et stort område negativt. Kjemikaliebruk og avfallsstoffer påvirker disse 
naturtypene negativt.  
 
Tareskog:  
Denne naturtypen er et av de viktigste elementene i økosystemet lang kysten. 
Sjøfugl bruker det til næringssøk og det er oppvekstområder for mindre fisk som og 
utnyttes kommersielt. Tarehøsting og matfiskanlegg påvirker denne naturtypen 
negativt gjennom ødeleggelse ved tarehøsting og gjennom avfallsstoffer og 
kjemikaliebruk i matfiskanlegg. Næringsstoffer fra matfiskanlegg har vist seg å føre til 
eutrofiering av tareskogen og endrer på artssammensetningen av planter i 
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tareskogene. Kjemikaliebruk i bekjempelse av lus tar livet av flere nøkkelarter i 
tareskogen. Dette vil igjen påvirke andre arter og økosystemet. Vi forutsetter at i 
arbeidet med planen tar vare på store sammenhengende tareskogsområder som er 
viktige i et økosystemperspektiv sammen med andre naturtyper og arter. Dette betyr 
at man må både unnta disse områdene for akvakultur, men og taretråling.      
 
Skjellsand/Kamskjellforekomster:  
Forekomster er delvis kartlagt, men det må gjennomføres kartlegginger i aktuelle 
områder da disse er sårbare for tilførsel av organisk materiale. Det er viktig å se 
disse områdene i sammenheng med andre naturtyper og terrestriske arter i et 
økosystemperspektiv. Det bør legges opp til å gjøre undersøkelser av hva slags 
påvirkning utslipp fra oppdrett har på kamskjell. Dette gjelder for eksempel særlig 
sink/kadmium fra fôr, kobber fra merdene og kjemikaliebruk (lusemidler/desinfisering 
etc.). Denne listen er ikke uttømmende. Vi ber om at dette gjøres i forbindelse med 
planarbeidet hvis man skulle ønske å legge ut områder i tilknytning til disse 
naturtypene til akvakultur for matfiskanlegg. Det må forventes at dette stilles som 
krav i en evt. søknad om utslippstillatelse.  
 
Artsmangfold: 
Anadrome arter; laks og sjøørret, kan bli negativt påvirket av akvakultur særlig i form 
av matfiskanlegg for laks og ørret. Innenfor planområdet er det svært mange 
anadromtførende vassdrag. De fleste av vassdragene innenfor planområdet er i 
lakseregisteret registrert med dårlig/redusert bestandstilstand for laks og sjøørret. 
Økning i lakselussmitte og faren for genetisk forurensing ved rømning er de viktigste 
påvirkningsfaktorene innenfor planområdet for begge arter. Det er derfor viktig å ikke 
legge til rette for oppdrett av anadrome arter i nærheten av lakseførende vassdrag. 
Dette gjelder særlig fjordsystemer og andre veier der smolt vandrer ut i havet. 
Fjordsystemene er videre viktige leveområder for sjøørreten. Det er et begrenset 
kunnskapsgrunnlag om smoltvandringsruter fra trønderske elver. Skal det legges til 
rette for akvakultur av matfisk/settefisk i de trolige vandringsveiene for smolt må det i 
nærheten av nasjonale lakseelver og laksefjorder gjennomføres kartlegging av disse 
vandringsveiene. Videre må det brukes modelleringsverktøy av strømforhold 
sammen med lusespredningsmodeller slik at man ikke legger til rette for akvakultur i 
nærheten av smoltens vandringsveier. Bruk av slik data vil også gi god kunnskap slik 
at man kan ivareta sjøørretens leveområder. 
 
Sjøfugl:  
Det er delvis dårlig kartlegging av sjø- og vadefugler i planområdet. En del av 
kartleggingene er eldre og bør oppdateres. Flere av disse artene er truet på rødlisten 
og er sårbare for effekter av akvakultur og taretråling. Dette kan skje gjennom 
forstyrrelser som støy og lys eller negative påvirkninger på områdene de bruker til 
næringssøk. For mange av artene er det tareskogen og bløtbunnsområder som er de 
viktigste og utgjør et økosystem. Det vil være nødvendig å gjennomføre ny 
kartlegging av sjøfugl/vadefugler og så se denne kartleggingen opp mot kartlegginger 
av marine naturtyper. Disse artene sikres gjennom å avsette store sammenhengende 
områder som inneholder nødvendige områder for næringssøk og 
myte/hekkeområder. 
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Pattedyr:  
Vi ber om at det ikke tillates akvakultur i form av matfiskanlegg/settefiskanlegg i 
områder hvor det er kunnskap om at det eksisterer oter. Oteren er truet på rødlisten 
og en viktig art for å holde den introduserte arten mink unna.   
 
Unntatt offentlighetsarter: Det finnes en rekke arter som er unntatt offentligheten 
langs kysten. Disse artene er ofte sensitive for forstyrrelser av lyd/lys og må ivaretas i 
planarbeidet. Fylkesmannen kan kontaktes for mer informasjon om artene.  
 
Vannforskriften: 
Vi minner om vannforskriften § 12 og at det er et forbud mot å øke belastingen av 
vannforekomster med redusert økologisk tilstand. I den sammenheng viser vi til 
vann-nett for mer informasjon om vannforekomster. Temaet må konsekvensutredes 
nærmere.  
 
Forurensing: 
Støy og lysforurensing mot sensitiv bebyggelse som bl.a. boliger og fritidsboliger må 
utredes nærmere. Vi viser til T-1442 – retningslinjer for støy i arealplanleggingen. For 
støy må det utarbeides støykart. 
 
Under temaet forurensning bør en kystsoneplan også gi en vurdering av behov for 
opprydding av marint avfall. 
 
Friluftsliv: 
Regionalt og nasjonalt viktige friluftsområder må ivaretas i planen. Det finnes 
eksisterende kartlegginger av nyere dato flere steder, men der det ikke er oppdatert 
kunnskap om friluftsverdier på sjøen må det kartlegges etter Miljødirektoratets 
veileder M-98.  
 
Småbåthavner bør med som tema. Småbåthavner er viktige for arealbruk i sjø og 
viktige som knutepunkt i forhold til fritidsbruk av sjøarealene. 
 
Helse og omsorg 
Kystsoneplanen vil legge til rette for vekst og utvikling. Dette er viktig for 
lokalbefolkningen og har stor regional betydning. Utvikling av sjøbaserte næringer 
har vært og vil fortsatt være viktig for befolkningen i det samlede Trøndelag. 
 
Det er avgjørende at utviklingen er balansert mot mulighetene for friluftsliv på sjøen, i 
strandsonen og i de sjønære områdene. Selv om planen ikke omfatter arealer på 
land, vil arealbruken planen omfatter ha betydning for også mulighetene til aktiv bruk 
av strandsonen spesielt. Dette gjelder særlig der hvor strandsonen benyttes for 
tilgang til sjøbasert friluftsliv som båtliv, fritidsfiske og bading. De tema som er satt 
opp for utredning synes dekkende.  
 
Det er vist til at universell utforming ikke vil bli nærmere analysert. Noen steder vil det 
være tilrettelagt eller finnes naturlig god adkomst til strandsonen for personer med 
forflytnings- og orienteringsvansker. Det er begrunnet behov for å ta dette med i 
vurderingen av hvilken arealbruk som skal tillates innenfor planens avgrensning. 
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Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med 
plan- og bygningsloven § 4-3 i de områder som er aktuelle for utbygging, og viser til 
DSB sin veileder fra 2017: ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging”. 
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse 
ikke er å anse som en ROS-analyse.  
 
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler 
for alle fylker som kan benyttes i arbeidet. 
 
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster 
av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For 
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen i de enkelte områdene hvor det vil bli vurdert tiltak 
etter PBL § 4-3. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av 
nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer 
kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. 
Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 
postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det 
mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på 
kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og 
vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
Med hilsen 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Thomas Aarskog – 74 16 80 75 
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Margrethe Wedø – 74 16 81 76 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Frode Engtrø – 73 19 93 18 
Reindrift: Svein Bjørk – 74 13 80 57 
Reindrift: Elsemari Iversen – 74 13 80 55 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

 
Utvalg Møtedato Saksnr. 

Høylandet formannskap 30.08.2018 42/18 

 
 

 

FELLES KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN MED FLERE KOMMUNER. 

OPPSTART AV REVIDERING AV KYSTSONEDELN I KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL, SAMT UTLEGGELSE AV PLANPROGRAM FOR 

PLANARBEIDET PÅ OFFENTLIG 
 

Vedlagte dokumenter: 

Kystsoneplan for Namdalen. Forslag til planprogram, datert 22.05.18 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

 

Hjemmel for behandling: 

Delegasjonsreglementets §17 

 

Saksopplysninger: 
Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 19. juni 17 K-sak 46/17, å tilslutte seg arbeidet med å etablere 

en felles kystsoneplan for Namdalen.  

I kommunestyremøte den 26.04.18 K-sak 17/18 vedtok kommunestyret at Kystsoneplan Namdal kunne 

utvides til også å gjelde Roan, Åfjord og deler av Bjugn kommune.  

Likelydende vedtak ble også fattet i øvrige kommuner, slik at det geografiske planområde nå omhandler 

kommunene; Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. 

Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, i regi av Namdal regionråd. 

Det er utarbeidet forslag til planprogram for planarbeidet, og Høylandet kommune vedtok i kommunestyret 

19.06.18 å legge forslag til planprogram for kystsoneplanprosessen ut på høring, med høringsfrist 

1.september.  

 

Hensikten med kystsoneplanleggingen er å sikre bærekraftig verdiskaping, og gi mulighet for fortsatt 

vekst og utvikling for havbruksnærings i regionen.  

Planen skal: 

- gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

- avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

- sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen 

marin utvikling 

- 
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havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akvakultur vil også i mange områder være en del av 

flerbruksformålet men uten at laks og ørret er tillat. 

 

Planprogrammet foreslår at følgende tema utredes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høylandet kommune merker seg videre at planprogrammet sier at det kan være behov for nye 

utredninger innen biologisk mangfold, spesielt påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra 

spredning av sykdom som følge av oppdrettsaktivitet i planområdet. Innenfor havbruk er det blant 

annet behov for utredninger i forhold til potensielt egnede arealer for bærekraftig akvakultur, hvorvidt 
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det skal legges begrensninger på hvilke arter som kan produseres i enkelte arealer, og hvilken effekt 

akvakultur har på naturmangfold og smitte. 

 

 

I forhold til reiseliv sier planprogrammet at man vil registrere de viktigste og mest brukte sjønære 

friluftsområder i hele planområdet for å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken. Viktige 

fritids- og turistfiskeområder og områder viktige for annen turisme skal kartlegges.  

Vurdering: 

 
Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må avklares i forbindelse 

med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til våre tre lakseførende vassdrag blir 

ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av 

laks, ørret og sjørøye. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at tare blir tema i sammenhengen, da tare er oppvekst og 

yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre 

nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 

Havbruk og akvakultur: Høylandet kommune ønsker at muligheten for akvakultur utredes også for de deler av 

planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for utvikling av turisme 

og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune imøteser at denne 

koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

 

Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for 

Namdalen:  

 

Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må 

avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til 

våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, 

spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye. 

I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur 

utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for 

utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune 

imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med 

kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det 

kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 
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Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 30.08.2018 sak 42/18 

 

Behandling: 

 

Høylandet formannskaps vedtak: 

Høylandet formannskap vedtar følgende høringsuttalelse til planprogrammet for kystsoneplan for 

Namdalen:  

 

Høylandet kommune synes forslaget til planprogram ser ut til å ivareta de tema som må 

avklares i forbindelse med planarbeidet. For Høylandet kommune er det viktig at forholdet til 

våre tre nasjonale lakseførende vassdrag blir ivaretatt, både i Follafjorden og i Namsfjorden, 

spesielt i forhold til påvirkning og smitte på ville stammer av laks, ørret og sjørøye. 

I forhold til havbruk og akvakultur ønsker Høylandet kommune at muligheten for akvakultur 

utredes også for de deler av planen som ligger i Høylandet kommune.  

Videre er farleden inn til Kongsmoen kai viktig for Høylandet kommune, og muligheten for 

utvikling av turisme og friluftsliv er også viktig i innerste del av Follafjorden.  

Forankring opp mot region Namdals bioøkonomistrategi er viktig – Høylandet kommune 

imøteser at denne koblingen også blir ivaretatt gjennom planprosessen. 

Høylandet kommuner ser det også som viktig at høsting av tare blir tema i arbeidet med 

kystsoneplan, da tare er oppvekst- og yngleområde for fisken. Å få avklart hvilke områder det 

kan høstes tare i er viktig for utviklingen i våre nabokommuner, og vi støtter opp om dette. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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Vår ref:   Deres ref Saksbehandler Dato 

2007/4747-61  Aksel Håkonsen  952 78 691 31.08.2018 

 

Høringssvar på utkast til planprogram for kystsoneplan 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget er et samarbeidsorgan for de fire kommunene med anadrom 

laksefisk i Namsenvassdraget. Det er Grong, Høylandet, Overhalla og Namsos. Mandatet til 

utvalget er å avgi rådgivende uttalelser til kommunene vedrørende anadrom laksefisk. 

Lakseutvalget skal være et koordinerings- og samarbeidsorgan mellom kommunene og 

overordnede forvaltningsorgan, samt mellom kommunene og grunneier- og næringsinteresser. De 

stemmeberettigede medlemmene består av en politikerrepresentant valgt av 

medlemskommunenes kommunestyrer, samt en representant fra Namsenvassdraget elveierlag. På 

møtene i Lakseutvalget møter også en fra hver kommuneadministrasjon, Fylkesmannen, 

Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø og Mattilsynet. 

 

Lakseutvalget for Namsenvassdraget ser at havbruksnæringen er en viktig næring for regionen og 

landet. Vi hilser kystsoneplanen velkommen, og mener den er viktig for å sikre en helhetlig og 

enhetlig forvaltning av de viktige havressursene og naturverdiene som er knyttet til 

Namdalskysten. En kystsoneplan for Namdalskysten vil berøre vårt mandatområde.  

 

Anadrom fisk er nevnt som tema i forbindelse med konsekvensutredninger knyttet til natur og 

miljø, og vi er fornøyde med at bærekrafig forvaltning er et gjennomgangstema i 

planprogrammet. Det er viktig at temaet også gis et innhold i selve planen. Vi regner med at man 

også tenker på laks og sjøaure når næringsvirksomhet knyttet til fiskeri skal være tema for 

konsekvensutredning. Vi vil bemerke at kystsoneplanen i næringssammenheng også har 

betydning for kommunene som ikke har kystlinje, i og med at den største næringsmessige 

betydningen for anadrom villfisk nettopp er i disse kommunene. 

 

Vi vil videre gi noen konkrete kommentarer til selve planprogrammet:  

 

Side 2, Formål/hensikt:  

Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst… 

 

Kommentar: Her bør det tilføyes: der næringene vurderes å være bærekraftige. 

Uten dette tillegget kan det se ut som om det skal gis mulighet for vekst uansett bærekraft eller 

ikke. 
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Side 5, pkt 1.1,  2. avsnitt: 

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering og vekst 

innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer tilgang til tilstrekkelig bærekraftig areal der 

næringa kan søke om etablering 

og 

Side 6 under pkt 1.2 første hakepunkt 

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 

kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 

 

Kommentar: Ordlyden bør i begge punktene endres siden man ikke vet om det finnes 

tilstrekkelig areal der alt er bærekraftig. 

 

Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 

KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon 

 

Kommentar: I tillegg bør det stå at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes om det må gjøres 

undersøkelser for å skaffe til veie mer informasjon, som registreringer og kartlegginger. 

 

Side 12 første avsnitt i pkt 2.5: 

KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging og som 

samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. 

Kommentar: Her bør det også utarbeides KU for områder som er betegnet med kombinerte 

formål FNFFA. På grunn av det kombinerte formålet mellom akvkultur og andre interesser bærer 

de preg av å være noe mer uavklart. Dermed bør de områdene som er avsatt til disse kombinerte 

formålene i tidligere arealplanene også konsekvensutedes. 

Side 14, pkt 3.1 under Natur og miljøressurser: 

I tilknytning til biologisk mangfold bør det her også være et punkt om kartlegging og 

registrering, jfr vår første kommentar knyttet til pkt 2.5. 

 

Side 15 pkt 4.1 

Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. 

Kommentar: Det kan med bakgrunn i Naturmangfoldloven også være behov for nyregistreringer 

for å kunne gi klarsignal for nye tiltak. Lovens § 9 som omfatter føre-var-prinsippet tilsier at 

manglende kunnskap vil kunne medføre at tiltak ikke kan iverksettes.  

 

Side 16 pkt 4.1 siste hakepkt  

Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spredning av sykdom som følge av 

oppdrettsaktivitet i planområdet 

 

Kommentar: Her må også lus og genetisk påvirkning nevnes 

 

Side 16, pkt 4.3 hakepkt 1 

Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartlegges potensielt egnede areal til bærekraftig 

akvakultur. 

Kommentar: Også her bør det fremgå at nyregistreringer vil kunne være aktuelt for å kunne 

vurdere om tiltak er bærekraftige. 

 

Andre kommentarer 
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Når det gjelder villaksen, viser vi til et kunnskapshull når det gjelder smoltens bruk av Nord-

Namsen som utvandringsled. Her foreligger det en skisse til et prosjekt med etablering av 

mottaksstasjoner langs kysten og påmontering av sendere på smolt. Prosjektet mangler foreløpig 

finansiering, og vil bidra til viktig bakgrunnskunnskap for kystsoneplanen. 

  

Planen må ha med en vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Dette er et krav med 

hjemmel i samme lov § 7. Det vil nok si at planens helhet og hvertnye tiltak som skal inn i planen 

hver for seg må gjennomgå denne vurderingen. Samlet belastning blir et viktig moment (§10) 

fordi anleggene isolert sett kan være bærekraftig for naturmangfoldet, mens det må vurderes om 

summen av alle anleggene også er bærekraftig. Da må også all eksisterende og tidligere planlagt 

aktivitet tas med i vurderingene. 

 

For hvert enkelt område mener vi at det i planen må opplyses om kunnskapsgrunnlaget er 

tilstrekkelig eller mangelfullt. I tilfelle mangelfullt beskrives hvilken ny kunnskap som er 

nødvendig. 

 

En må tilstrebe å ikke bruke kategorien FNFFA, kombinert formål ferdsel, natur, fiske, friluftsliv 

og akvakultur. Det vil si at oppdrettsanlegg for laks legges til arealkategori som kun har ett 

formål, og at konkrete prioriteringer blir gjort i forbindelse med arbeidet med kystsoneplanen. 

FNFFA er et uavklart formål for etablering av tiltak. Slike formål i planen er uforutsigbare og 

gjør det vanskeligere å vurdere samlet belastning av alle tiltak. Uansett må det kreves KU også til 

slike områder, som tidligere nevnt også for eksisterende områder. Det beste ville vært om 

tidligere avsatte områder til FNFFA også ble avklart i planprosessen 

 

Lakseutvalget ber også om at det opprettes hensynssoner langs laksens vandringsveier.  

 

 

 

 

Vår ref. 2007/4747–61 bes oppgitt ved henvendelse 

 

 

Med hilsen 

 

Aksel Håkonsen 

Skogbruks- og miljøvernsjef 

Sekretær for Lakseutvalget for Namsenvassdraget 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 







Att. Namdal Regionråd           Namsos, 29.8.2018  

  

  

Høringsuttalelse til utkast til planprogram for kystsoneplan for Namdal med flere  

  

Vi viser til utkast til planprogram, datert 22.5.2018.  Næringsforeningene og oppdrettsselskapene i 

produksjonsområde 7 gir med dette følgende felles uttalelse til utkast til planprogram:  

Innledningsvis ønsker vi å understreke at det er svært positivt at kommunene ønsker å sikre en 

bærekraftig verdiskaping og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av havbruksnæringa i regionen 

gjennom en felles kystsoneplan.   

Det er viktig at man gjennom planleggingen avdekker og sikrer områder som innehar spesielle 

kvaliteter eller sårbare arter. Vi støtter tilnærmingen om at resterende sjøareal i størst mulig grad 

bør planlegges med flerbruksformål der akvakultur kan være en del av formålet når det er mulig å 

finne sameksistens mellom fiskeri, havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. På denne måten 

vil man få sikret viktige områder, samtidig som at man åpner for tilstrekkelig fleksibilitet i planene. En 

slik planlegging vil sannsynligvis føre til færre søknader om dispensasjoner fra planene, hvilket vil 

være positivt for både brukere av kystarealene, kommunene og forvaltningen for øvrig.   

I henhold til planprogrammet vil planforslagene bli behandlet i kommunestyret høsten 2019. Vi 

ønsker å understreke at det er svært viktig at behandlingen av søknader om tiltak ikke blir satt på 

vent i denne perioden. For å sikre en videre god utvikling i PO 7 mens planprosessen pågår, så ber vi 

om at søknader om akvakulturtiltak behandles fortløpende og iht. gjeldende arealplaner, fram til nye 

planer blir vedtatt og trår i kraft høsten 2019.   

  

 

Med hilsen  

Namsos Næringsforening   Namdalskysten Næringsforening  

Emilsen Fisk AS    Sinkaberg-Hansen AS  Salmar ASA  

Bjørøya AS    Salmonor AS   Val Videregående Skole AS  

Midt-Norsk Havbruk AS   Marine Harvest Norway AS    

Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS 







Kystsoneplan for Namdalen 

 

 
I utgangspunktet er Nærøysund Ap positiv til en Kystsoneplan for kystkommunene i 

Trøndelag, for å sikre god og forutsigbar forvaltning av sjøområdene i region. 

Men det er med noe usikkerhet vi i Nærøysund Arbeiderparti kan godta forslagene som 

foreligger, hva ligger egentlig forslagene i planen? 

Vi vet at tråling av tang er et diskutert tema, og hvilke konsekvenser får det for 

gyteområdene i kystområdene? Hvilke fiskslag kan bli rammet?  Bunnsamfunnet kjenner vi 

godt nokk til det? Hvilke sjøfugl hekker og henter sin mat i det område? Hvilke sjøpattedyr 

finnes her? I de berammede områder. Hvilke tare og tang vil bli fjernet?  

Tråling av tang er et omstridt tema blant kystfiskerne, og det ønskes derfor el langt bredere 

utredning. Det Nærøysund Arbeiderparti ønsker vi derfor en bredere kunnskapsløft fra det 

maritim fagmiljøet innen dette område, og kunnskapsbehov knyttet til økologisk relasjoner 

mellom arter før vi kan godkjenne planen. Vi er bekymret for Økosystemet i 

kystkommunene, og som vi vet kan kunnskapsmangel føre til store konsekvenser noe vi ikke 

ønsker for Fiskeri og havbruksnæringen i kystkommunene. 

 

 

Mvh 

Nærøysund Arbeiderparti 

v/leder  

Inger Laugen Wannebo 

 

29.08-18 

 



   
                                                                   

                

            

   

Namdal Regionråd       
             
        Trondheim 4. september 2018 
 
       
         
 
 
Innspill til Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen  
 
Viser til forslag til planprogram, Kystsoneplan for Namdalen datert 22.05.2018. Viser videre til 
kontakt med Namdal Regionråd og avtale om at Sjømat Norge havbruk midt har utsatt frist for 
innspill til 5. september.  
 
Saken ble behandlet av arbeidsutvalget i Sjømat Norge havbruk midt i møte den 3. september og 
i det følgende refereres synspunkter som framkom i diskusjonen.  
 
Planprogrammet synes godt gjennomarbeidet og arbeidsutvalget støtter hovedhensikten med en 
felles kystsoneplan for Namdalen, nemlig at prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og 
øke mulighetene for etablering og vekst innen havbruksnæringen. Dette ved at arealplanene 
sikrer tilgang til tilstrekkelig areal der næringen kan søke om etablering. Hvis resultatet er som 
intensjonene, vil dette etter vårt syn svare godt opp til regjeringens forventninger til regional og 
kommunal planlegging, nemlig at det sikres tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen og at dette ses i et regionalt perspektiv ((Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015). 
 
I og med at planområdet omfatter deler av produksjonsområde 6 og nesten hele 
produksjonsområde 7, så må dette tas hensyn til dette i det videre arbeide. Med bakgrunn i de 
kriterier og den beslutning sentrale myndigheter gjør mht. fargelegging av områdene i det såkalte 
trafikklys-systemet så vil PO’enes geografiske avgrensning og derved arealarrondering være 
svært viktig. Dette bør inntas i planprogrammets kapittel 3 og 4. 
 
Grensen mellom gamle Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Buholmråsa) fungerer som en grense 
mellom forskjellige bekjempelsesstrategier for varianter av PD, noe som også vil ha betydning for 
muligheter og utnyttelse av sjøareal. Dette bør inntas som et tema under kapittel 3 og 4. 
 
Under kapittel 1; formålet med planarbeidet brukes uttrykket «tilgang til tilstrekkelig bærekraftig 
areal». Det vil være av stor betydning for havbruksnæringas videre utvikling at en i arbeidet med 
kystsoneplanene tar innover seg næringas teknologiske utvikling. Utviklingen skjer med stor kraft 
og fart og resulterer blant annet i at areal som før ikke ansås som bærekraftig, nå kan utnyttes 
med bakgrunn i nye teknologiske løsninger, dette være seg landbasert, lukkete/semilukkete 
anlegg i sjø, nedsenkbare anlegg og anlegg som kan ligge i værharde områder. Også andre 
løsninger/driftsformer og kombinasjoner vil kunne nyttiggjøre seg arealer som tradisjonelt ikke har 
blitt betraktet som aktuelle for akvakultur. Vi anser det derfor som viktig at dette blir adressert i 
det videre arbeide. 
 
Næringen i området, i samarbeide med offentlig forvaltning, har utviklet et godt samarbeid mht. 
bl.a. biosikkerhet og forebyggende og aktiv bruk av soner. En forutsetning for optimal og effektiv 
bruk av en optimal sonestruktur er fleksibilitet i næringas tilgang til sjøareal. Etter vår mening vil 



 

- 

2 

en strategisk riktig tilnærming til arealtilgang være primært å «ta ut» områder hvor akvakultur 
uansett ikke er ønskelig. Resterende areal vil da være «flerbruks» hvor det er mulig å utnytte 
arealet til blant annet næringsvirksomhet akvakultur. Etter vår mening vil det være tilnærmet 
næringsfiendtlige og hindre videre utvikling hvis en anvender såkalt «frimerkeplanlegging», noe 
som medfører mangel på fleksibilitet. I kapitlet «Premisser for planarbeidet» kunne dette etter vår 
mening bli tatt inn. Planprogrammet burde også hatt som fokusområde, eventuelt adressert 
behovet for å utrede mulig opphevelse/bruk av eksisterende buffersoner/hensynsoner i 
planområdet.  
 
Næringen er dynamisk i sin natur og derfor er det viktig at kommunene ikke opptrer defensivt i 
planperioden ved å signalisere «stopp i søknadsbehandling». God og grundig saksbehandling 
kan etter vår mening løpende bli ivaretatt også i planperioden/prosjektperioden. 
 
For å få en best mulig plan hvor brukerne til syvende og sist har et eierskap til planen, vil det 
være særs viktig med reell medvirkning. En god operasjonalisering av planprogrammets 
intensjoner på dette området vil være avgjørende for endelig resultat. Næringen stiller mer enn 
gjerne opp og ønsker å bidra aktivt i det videre arbeide. Vi ser fram til et godt samarbeide 
framover. 
 
mvh 
 
Knut A. Hjelt 
regionsjef 
Sjømat Norge havbruk midt 
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Vår dato: 30.08.2018 Vår referanse: 201845768-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 08.06.2018 Deres referanse:    Heidi Beate Flatås 

     

Fylkeskommunens uttalelse til høring av planprogram, 
kystsoneplan for Namdalen - interkommunalt plansamarbeid 

mellom Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, 
Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.  

Vi viser til deres oversendelse datert 8.juni 2018. 

Fylkeskommunen ser positivt på at det skal utarbeides en felles kystsoneplan for 

overnevnte kommuner, samt intensjoner om å øke kunnskap og kompetanse, lette 

arbeidsmengden i enkeltkommunene og få til en mer helhetlig planlegging. 

 

Arbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid. Kommunene har et felles 

mål om å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling 

av havbruksnæringa i regionen. 

 

Planprosessen skal resultere i felles sømløst plankart med bestemmelser, samt 

planbeskrivelse for arealbruken. Hver enkelt kommune skal imidlertid vedta sin juridisk 

bindende del av planen. Prosjektperioden er 2 år og kom i gang medio januar 2018. 

 

Hensikt med prosjektet 

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrettelegge og øke mulighetene for etablering 

og vekst innen havbruksnæringa, jamfør kapittel 1.1 Formål med planarbeidet.  

Arealplanen skal sikre tilgang til tilstrekkelig areal der næringa kan søke om etablering. 

 

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning, arbeidet skal resultere i et felles 

plankart med bestemmelser og planbeskrivelse for arealbruken.  

 

Planavgrensningen 

Mot land defineres plangrensen som kote 0, men planprogrammet omtaler allikevel 

forhold på land – som for eksempel badestrender, kulturlandskap, småbåthavner mm. I 

en kystsoneplan bør en del av strandsonen på land være med i planen. Strandsonen 

med 100-metersbeltet er en viktig overgangssone mellom sjø og land, både i forhold til 

biologi, landskap, friluftsliv og næringsvirksomhet. Som et minimum bør 100-

metersbeltet langs land være med i planen. Ved å ta med noe areal på land kan en 

bedre drøfte alle de overlappende aktiviteter/forhold og evt konflikter som oppstår i 

denne sonen. 
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De arealmessige avveininger som ofte gjøres i forhold til havbruk, omhandler gjerne 

hyttefelt, friluftsområder, havner og småbåthavner mm. Dette er arealbruksinteresser 

som ofte kommer i konflikt med akvakulturvirksomhet. 

 

Friluftsliv og naturbasert reiseliv 

Planprogrammet omtaler friluftsliv som aktivitet både på sjø og på land, blant annet 

foreslås at viktige områder for friluftsliv i strandsonen blir kartlagt. Her bør hver 

kommune som deltar i kystsoneplanarbeidet i stedet foreta kartlegging og verdsetting 

av friluftslivsområder i tråd med Miljødirektoratets veileder M98.  

 

Dette er et kartleggingsarbeid som allerede er i gang i mange Trønderske kommuner og 

arbeidet med en kystsoneplan for Namdalskysten og Fosen bør være en god anledning 

for de deltakende kommunene til å gjennomføre en slik friluftslivskartlegging i hele 

kommunen. Friluftslivsområder med tilretteleggingstiltak er viktig også for det 

naturbaserte reiselivet langs kysten. Nok en grunn til at planen bør omfatte det 

nærmeste landarealet. 

 

Konsekvensutredning (KU). 
I planprogrammet er det vist til veileder for konsekvensutredning av kommuneplanens 
arealdel fra Miljøverndepartementet (2012). Planprogram skal så langt som mulig avklarer 
hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning. 
Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen konsentreres 
om de temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken. 
 
Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd 
med formålet for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsnivå som står i forhold til at 
planarbeidet skal lede til en overordnet plan. I pkt 3.1 er det vist til tema som skal 

utredes 

 

KU skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging. 

Som det også er vist til i planprogrammet, vil dette i praksis bety at det er innspill til 

nye områder for akvakultur som skal konsekvensutredes i løpet av planprosessen. 

 

Sentrale utfordringen 

I flg planprogrammet vil den mest sentrale utfordringen i planarbeidet være å 

tilrettelegge for en bærekraftig utvikling innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet 

sjøbasert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn til naturmangfold, friluftsliv og 

kulturminner. 

 

Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeidelse av endelig planforslag hvor 
resultatet av arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige 
formålsflatene. Arealanalysen vil basere seg på relevante og tilgjengelige temadata med 
utgangspunkt i ovenstående skjema og eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere 
seg på å sammenholde ulike registrerte temadata (overlay-analyse) for å avdekke om det 
er arealmessige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i konflikt. Ved overlappende 
interesser vil det bli gjennomført en avveining av hvilke interesser som skal få fortrinn 
med mindre man ønsker å benytte seg av «kombinerte formål i sjø og vassdrag» 
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Behov for nye utredninger 

I planprogrammet kapittel 4 pekes det på områder hvor det er behov for utredninger. I 

prosjektet skal eksisterende kunnskap og behovet for ny kunnskap/temakart 

sammenstilles. 

 

En rekke aktører bruker kystsonen, ofte kjemper ulike interesser om de mest 

ettertraktede lokalitetene. Dette har økt presset på kommuner og øvrige 

forvaltningsorgan som skal sørge for at kystarealene blir forvaltet på en bærekraftig og 

miljøvennlig måte. Gode kart med informasjon om dybder, bunn- og naturtyper, strøm- 

og bølgeforhold, gyte-, oppvekst- og leveområder for ulike marine ressurser trengs når 

for eksempel en kommune skal si ja eller nei til et oppdrettsanlegg. 

 

I dag er kartgrunnlaget mangelfullt; Det er svært begrensede data på dybde og marint 
biologisk mangfold i planområdet. Bare en liten del av kystsonen er kartlagt på en slik 

måte at det støtter dagens behov. I planprogrammet er det bl.a vist til at manglende 
utredninger kan medføre en mindre bærekraftig havbruksnæring en større negativ 
miljøbelastning enn nødvendig, med forringelse av naturmangfold samt tap av viktige 
ressursområder innen fiskeri. 

 

Kunnskapsbasert planlegging: 

Marin Strategi som ble vedtatt av både Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og skal 

legges til grunn for fylkeskommunenes prioriteringer i perioden (2015- 2018) har 

følgende Visjon: 

 

Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og 

Norges viktigste på deler av den marine sektor” 

 

For marine næringer er det viktig å ivareta en miljømessig bærekraft i og med at hele 

sektoren er basert på høsting av fornybare ressurser eller produksjon av mat med 

naturen som “produksjonslokale”. 

 

Arealbruken i Trøndelag skal være kunnskapsbasert. For å oppnå dette, er følgende 

viktig: 

- Systematisk kartlegging av ressurser og miljøtilstand for å sikre oppdaterte 

faktadatabaser 

- Videre utvikling av verktøy for modellering av strøm og ulike faktorers 

innvirkning på hverandre 

 

For å få til en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av sjøområdene våre, er 

kommunene avhengig av bedre kartlegging, og særlig de kystnære områdene der 

arealbruksinteressene ofte er motstridene. Det gjelder i første rekke marine grunnkart 

med detaljert kunnskap om havbunnen bl.a om ankringsforhold, bunnfelling, bratte 

skråninger, bunnsedimenter, biotoper, gravbarhet i tillegg til topografi/dybdekurver. 

 

Slik kan det i neste omgang utarbeides gode temakart som grunnlag for planlegging og 

forvaltning. Data som har større oppløsning enn 50 meter, gir ikke detaljert nok 

informasjon til at dette blir nyttig for kommunene. 

 

Det er usikkert om/hvordan manglende kunnskapshull skal følges opp i dette prosjektet, 

gitt offentlige rammebetingelser, størrelsen på området og den korte tiden som er satt 
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av til arbeidet. Vi savner en målsetting om at det gjennom prosjektet avdekkes og 

prioriteres hvilke utredningsbehov en bør gå videre med i etterfølgende prosjekter.  

 

Det er flere sjørelaterte temaer som bør være med i planarbeidet (for eksempel 

differensiering av vannsøylen, differensiering av akvakulturformålet på art, osv), men ut 

fra tidsperspektivet er det forståelig at noen temaer må prioriteres. 

 

Vannforvaltning 

Sertifisering av havbrukets produkter er viktig, og miljøstandarder som er like eller 

ligner på de som finnes i EUs vanndirektiv anvendes i økende grad. Havbruksnæringen 

understreker sin avhengighet av rent vann for å kunne produsere gode produkter. 

Samtidig er uttak av vann til settefiskproduksjon, utslipp av næringssalter og organisk 

materiale, rømming og spredning av fiskesykdommer og parasitter forhold ved 

oppdrettsvirksomheten som kan påvirke vannmiljøet. 

 

Det vises til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 – 2021 

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---

dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-

vannregion-trondelag-2016---2021.pdf 

 

Erfaringer fra «Kysten er klar» samarbeidet 

Den interkommunale kystsoneplanen ble utarbeidet ut fra en felles forståelse av 

sentrale nødvendige arealbruksavklaringer, men med rom for at hver kommune kan 

velge å prioritere arealbruken forskjellig. 

 

Det ble anlagt en for bred og omfattende prosess. I løpet av planprosessen ble det laget: 

Illustrerende plankart med forslag til arealformål, bestemmelser og retningslinjer  

Temakart 

Plankartet med temakartene gir en samlet oversikt på tvers av kommunegrensene og 

sammenheng med arealbruken på land. Dette gir et grunnlag for en helhetlig 

planlegging av sjøarealet. 

 

«Kysten er klar» har bare i noen grad lyktes med å få på plass en konfliktavklarende 

plan slik målet var. For områder der det ikke er avdekket større interessekonflikter av 

nasjonal eller regional karakter anbefaler planen arealformålet: 
Flerbruksområder, bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone: ferdsel, 
farled, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder (FFFANF) 

Bl.a med bakgrunn i manglende kunnskap om sjøområdene (marine grunnkart). Det var 

en grunnpremiss at arbeidet med interkommunal kystsoneplan måtte basere seg på 

eksisterende kunnskap. 

 

Det er svært ulikt hvordan kommunene har valgt å ta inn prinsippene, bestemmelsene og 
forslag til retningslinjer i egne planprosesser etter plan- og bygningsloven.  

 

I et interkommunalt plansamarbeid ligger det som grunnpremiss at det er mer fokus på 

interkommunale/regionale problemstillinger enn lokale interesser. 

 

Arbeidet ga involverte kommuneplanleggere viktig erfaring/kompetanseløft og 

bevisstgjøring, det ga også kommunene et godt grunnlag og et nettverk for sitt videre 

arbeid. 

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-vannregion-trondelag-2016---2021.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-vannregion-trondelag-2016---2021.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/trondelag/trondelag---dokumenter/regional-plan-2016---2021/1_regional-vannforvaltningsplan-for-vannregion-trondelag-2016---2021.pdf
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Ikke alle spørsmål om differensiering av sjøarealene kan foretas på bakgrunn av klare 

faglige anbefalinger. Ofte vil det være nødvendig med strategisk funderte prioriteringer.  

 

Forsvarets behov for øvingsområder bør så vidt mulig avklares og innarbeides i 

kystsoneplanleggingen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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Bakgrunn 
I tråd med økonomireglementets kapittel 6 framlegges økonomirapporten pr. 31. august 
2018 for politisk behandling. 
 

Vurdering 
Kommunesektorens frie inntekter i 2019  
Ved fastsetting av nivået på de frie inntektene i 2019, tar en utgangspunkt i nivået på de frie 
inntektene i 2018 i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Deretter blir dette nivået justert med 
anslått pris- og lønnsstigning gjennom den kommunale deflatoren.  
For 2019 blir det lagt til en vekst på 2,6 mrd. kroner for kommunesektoren samla. Nivået på 
de frie inntektene er videre korrigert ved innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger 
over rammetilskuddet og oppgaveendringer. Når nivået på de frie inntektene er fastsatt, 
kommer en fram til størrelsen på det samla rammetilskuddet ved at anslaget for 
skatteinntekter blir trukket fra nivået på de frie inntektene.  
 
De frie inntektene til kommunesektoren er anslått til om lag 383,7 mrd. kroner i 2019. Dette 
innebær en realvekst i frie inntekter, regnet fra anslag på regnskap for 2018 i Prop. 1 S 
(2018–2019) på 0 pst. Dette anslaget inkluderer ei oppjustering av skatteanslaget for 2018 
etter at revidert budsjett er lagt fram med 2,4 mrd. kroner.  
Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren er anslått til 2,8 pst. i 2019.  



 
 
 
Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn at 
kommunen har en økning i innbyggertall tilsvarende landsgjennomsnittet, noe som ikke vil 
være tilfelle for Nærøy. Nærøy kommune ser ut til å få en anslagsvis oppgavekorrigert vekst 
i frie inntekter fra 2018 til 2019 på 8,5 mill. kroner, tilsvarende 2,7 %. Det en negativ 
realvekst i frie inntekter på 0,1 %.  En effektiviseringsgevinst på 0,5 % vil for Nærøy bety at 
det må spares ca 1,2 mill. kroner på effektiviseringstiltak i driften. 
 
I regjeringens presentasjon av handlingsrom er det heller ikke tatt høyde for økning i 
ressurskrevende tjenester og det samme gjelder for underfinansiering av pedagognormen i 
barnehagene som KS tidligere har påpekt. 
 
I kommuneproposisjonen for 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal 
fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av 
kommunesektorens samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale 
skattører for 2019 er fremmet i Prop. 1 LS (2018–2019) der det foreslås at den kommunale 
skattøren reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 pst. 
 
Premiesatser i pensjonsordningen 2019 
Reguleringspremien forventes å bli høyere i 2019 enn det den faktisk ble i 2018. 
Årslønnsveksten er anslått til 3,2 prosent i 2019. Økningen i reguleringspremien gjenspeiler 
dette anslaget.  
Kommunens andel av pensjonspremien til KLP for 2018 er anslått til 20,13 pst av 
lønnsgrunnlaget, med tillegg av 2 % arbeidstakers andel.  
 
Budsjettrenter  
Norges Bank økte på sist rentemøte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Dette var første 
gang på 7,5 år at styringsrenten ble økt. Samtidig signaliserte Norges Bank flere 
renteøkninger fremover og i Norges Banks rentebane ligger det nå inne en forventet 
styringsrente på 2% ved utgangen av 2021. Neste renteøkning vil mest sannsynlig skje i 
løpet av første kvartal 2019, deretter gradvis videre. 
 
Eiendomsskatt 
Foreslåtte innstramminger vedr eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner  
Regjeringen har valgt å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verk 
og bruk. Vannkraft, vindkraft og anlegg som skattlegges under særskattereglene for 
petroleum omfattes ikke av forslagene. Det vil skje en nedtrapping i nevnte eiendomsskatt 
over en 7-års periode. 
 
 
 



 
 
Frie inntekter 2018     Frie inntekter 2019 

 
 
 
Økonomisk status pr 31.08.2018 
 
Avdelingene rapporterte om stramme budsjetter etter budsjettgjennomgang første tertial. 
Det synes etter andre tertial fortsatt å bli utfordrende å holde tildelt budsjettramme for 
drift og utviklingsavdelingen.  
 
Kommunesektoren ligger an til å få en merskattevekst i 2018 sammenlignet med anslaget i 
RNB, og som i tidligere år har merskatteveksten sammenheng med ekstraordinært stort 
uttak av utbytte. Regjeringen har derfor oppjustert skatteanslaget for kommunene i 2018 
med 2,4 mrd. kroner, og dette vil isolert sett kunne gi økt økonomisk handlingsrom for 
kommunene i 2018.  
Selv om ikke vesten i skatteinntektene er like høy i Nærøy som i landet forøvrig, vil det 
allikevel gi et positivt utslag i skatteutjevningen for Nærøy. Nasjonalt er skatteinngangen 
oppjustert med 2,4 mrd. kroner for 2018. Økt skatteinngang i Nærøy foreslås ved 2. tertial 
budsjettregulert med 2,3 mill. kroner. 
 
Merskatteinntekten i 2018 er en engangsinntekt som bringer skattenivået opp på 2018-nivå. 
Det ideelle ville derfor vært at man kunne sette av merskatteveksten til disposisjonsfond for 
2018, da man ikke kan forvente vesentlig vekst i skatteinntektene i 2019, og man må 
påregne å bruke den økte skatteinngangen i 2018 til drift i 2019. 
 
Sentralbanken valgte å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i september. Dette vil 
bety økte finanskostnader for kommunene. Nærøy har en stor andel av sine innlån bundet i 
fastrenteavtaler, og vil merke renteøkningen først ved utløpet av fastrenteavtalene og ved 
nye låneopptak. Signaler fra Norges Bank om renteøkninger videre fremover forsterker 
ytterligere viktigheten av å ha en plan for å kunne redusere kommunens høye lånegjeld. 
 
Overføringen fra Havbruksfondet vil gi Nærøy i overkant av 67 mill. kroner i 2018. Dette vil 
være engangsutbetaling som det vil være fornuftig å legge inn som egenkapitalfinansiering i 
de planlagte investeringene for 2019. Det vil gi lavere lånefinansiering i forhold til hva som 



ligger inne i gjeldende økonomiplan. For 2018 foreslås midlene fra havbruksfondet avsatt til 
disposisjonsfond. 
 
Det vil også fremover være viktig å ta grep for å tilpasse driften innenfor bevilgende 
rammer. Spesielt vil situasjonen med redusert bosetting av innvandrere være utfordrende, 
og betyr følgelig at det må skje tilpasning av driften ved Innvandringstjenesten sett i forhold 
til det lave antall bosettinger fremover. 
 
Finanskostnader  
Fortsatt lave renter bidrar til at rentekostnadene vil ligge innenfor budsjett.  
 
Lønnsoppgjøret og pensjonskostnad 
Lønnsoppgjøret endte opp innenfor avsatt ramme. Pensjonsprognosene viser at 
pensjonskostnadene kan bli noe lavere enn opprinnelige prognoser. 
 
Nærøy kommune har i alle år bokført variabel lønn for desember i regnskapet ved 
utbetaling i januar påfølgende år. Over tid gir dette et riktig bilde av kostnadene så lenge 
variabel lønn for desember er noenlunde lik fra år til år. I følge regnskapsreglene skal påløpt 
lønn periodiseres i det år lønnen er påløpt, uavhengig av om den utbetales påfølgende år. 
Det foreslås at man korrigerer for denne «feilperiodiseringen» i løpet av 2018. Det vil si man 
vi få variabel desemberlønn både fra 2017 og 2018 bokført i 2018, noe som vil gi utslag i økt 
lønnskostnad for 2018 med ca 2 mill. kroner. Fra og med 2019 vil regnskapet igjen vise et 
korrekt bilde av variabel lønn for desember 2019. Ekstra belastning ved korreksjon av 
periodisering vil man derfor få i regnskapet for 2018. 
 
Oppvekst og kultur:   
Beregninger viser at driften innen oppvekst og kultur vil ligge innenfor tildelte 
budsjettrammer. Enkelte enheter har et overforbruk og vil måtte justere driften utover 
høsten for å redusere merforbruket. 
Store budsjettposter som overføring til private barnehager ligger innenfor budsjett. Etter 
ordinært barnehageopptak ser det ut til å bli færre barn i de private barnehagene fra nytt 
barnehageår 2018.  
 
For innvandringstjenesten er det budsjettert med bosetting av 20 flyktninger, mens 
bosettingsvedtak tilsier bosetting av 13 flyktninger i 2018. Dette medfører reduserte 
inntekter i årets budsjett, og kan være utfordrende for driftsnivået fremover. 
Innvandringstjenesten ser allikevel ut til å komme ut i balanse for 2018.  
 
Helse og sosial:  
Helse og- sosialavdeling melder for 2. tertial å forvente å være ligge innenfor tildelt 
budsjettramme med utgangen av året. De største utfordringene er utgifter til økonomisk 
sosialhjelp. For legekontoret har vakante stillinger medført økt bruk av vikarinnleie. Det er 
pr 2. tertial ikke noe som skulle tilsi merforbruk i det interkommunale barnevernet, men det 
avhenger av utviklingen i siste tertial. 
Utviklingen for resten av 2018 avhenger av at man klarer å holde en stram økonomisk 
kontroll og at det ikke oppstår uforutsette utgifter utover året.  
 
Drift og utvikling: 
En kald og snørik vinter har medført økte kostnader til oppvarming og vintervedlikehold vei. 
Totalt forventer avdelingen å komme ut med et merforbruk på ca 1 -  1,5 mill. kroner i 2018. 
Noe av dette kan tas inn på reduksjon av vedlikehold vei/bygg, noe som vil være uheldig da 



det vil øke et allerede stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg er det ikke lenger samme trykk i 
etterspørselen etter utleieboliger. Dette ses i sammenheng med redusert bosetting. 
 
Forutsatt normal drift i tredje tertial forventes driften ved utgangen av året å ligge innenfor 
de bevilgende rammer, med unntak av de utfordringer som foreligger innen helse- og sosial 
og drift og utvikling.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
  
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og økonomisjef Fred E. Moen ga en orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tertialrapport  
2. tertial 2018 

Nærøy kommune 
 
 
 



Oppsummering: 
 
Økonomistyring og budsjettrammer 
Avdelingene rapporterte om stramme budsjetter etter budsjettgjennomgang første tertial. 
Det synes fortsatt å bli utfordrende å holde tildelt budsjettramme for drift og 
utviklingsavdelingen.  
 
Regjeringen har tidligere ved RNB -18nedjustert prognoser når det gjelder skatteinngangen. 
Nå ser det imidlertid ut til at skatteinngang nasjonalt vil ende opp over regjeringens anslag. 
Selv om ikke vesten i skatteinntektene er like høy i Nærøy som i landet forøvrig, vil det 
allikevel gi et positivt utslag i skatteutjevningen for Nærøy. Nasjonalt er skatteinngangen 
oppjustert med 2,4 mrd. kroner for 2018. Økt skatteinngang i Nærøy foreslås ved 2. tertial 
budsjettregulert med kr 2,3 mill. kroner.  
 
Sentralbanken valgte å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i september. Dette vil 
bety økte finanskostnader for kommunene. Nærøy har en stor andel av sine innlån bundet i 
fastrenteavtaler, og vil merke renteøkningen først ved utløpet av fastrenteavtalene og ved 
nye låneopptak. Signaler fra Norges Bank om renteøkninger videre fremover forsterker 
ytterligere viktigheten av å ha en plan for å kunne redusere kommunens høye lånegjeld. 
 
Overføringen fra Havbruksfondet vil gi Nærøy i overkant av 67 mill. kroner i 2018. Dette vil 
være engangsutbetaling som det vil være fornuftig å legge inn som egenkapitalfinansiering i 
de planlagte investeringene for 2019. Det vil gi lavere lånefinansiering i forhold til hva som 
ligger inne i gjeldende økonomiplan. For 2018 foreslås midlene fra havbruksfondet avsatt til 
disposisjonsfond. 
 
Nærøy kommune har i alle år bokført variabel lønn for desember i regnskapet ved utbetaling 
i januar påfølgende år. Over tid gir dette et riktig bilde av kostnadene så lenge variabel lønn 
for desember er noenlunde lik fra år til år. I følge regnskapsreglene skal påløpt lønn 
periodiseres i det år lønnen er påløpt, uavhengig av om den utbetales påfølgende år. Det 
foreslås at man korrigerer for denne «feilperiodiseringen» i løpet av 2018. Det vil si man vi få 
variabel desemberlønn både fra 2017 og 2018 bokført i 2018, noe som vil gi utslag i økt 
lønnskostnad for 2018 med ca 2 mill. kroner. Fra og med 2019 vil regnskapet igjen vise et 
korrekt bilde av variabel lønn for desember 2019. Ekstra belastning ved korreksjon av 
periodisering vil man derfor få i regnskapet for 2018. 
 
Det vil også fremover være viktig å ta grep for å tilpasse driften innenfor bevilgende rammer.  
Spesielt vil situasjonen med redusert bosetting av innvandrere være utfordrende, og betyr 
følgelig at det må skje tilpasning av driften ved Innvandringstjenesten allerede i 2019 sett i 
forhold til signalene om redusert bosetting fremover.  
 
  
Oppvekst og kultur:   
Beregninger viser at driften innen oppvekst og kultur vil ligge innenfor tildelte 
budsjettrammer. Enkelte enheter har et overforbruk og vil måtte justere driften utover 
høsten for å redusere merforbruket. 



Store budsjettposter som overføring til private barnehager ligger innenfor budsjett. Etter 
ordinært barnehageopptak ser det ut til å bli færre barn i de private barnehagene fra nytt 
barnehageår 2018.  
 
For innvandringstjenesten er det for 2018 budsjettert med bosetting av 20 flyktninger, mens 
bosettingsvedtak tilsier bosetting av 13 flyktninger. Dette medfører reduserte inntekter i 
årets budsjett, og kan være utfordrende for driftsnivået fremover. Innvandringstjenesten ser 
allikevel ut til å komme i balanse for 2018.  
 

Helse og sosial:  
Helse og- sosialavdeling melder for 2. tertial å ha stramme budsjettrammer for siste tertial. 
De største utfordringene er utgifter til økonomisk sosialhjelp og legekontor. For legekontoret 
har vakante stillinger medført økt bruk av vikarinnleie. Det er pr 2. tertial ikke noe som skulle 
tilsi merforbruk i det interkommunale barnevernet, men det avhenger av utviklingen i siste 
tertial. 

Utviklingen for resten av 2018 avhenger av at man klarer å holde en stram økonomisk 
kontroll og at det ikke oppstår uforutsette utgifter utover året. Pr 2. tertial forventes et 
merforbruk i størrelsesorden 1 – 1,5 mill. kroner. 
 
Drift og utvikling: 
En kald og snørik vinter har medført økte kostnader til oppvarming og vintervedlikehold vei. 
Totalt forventer avdelingen å komme ut med et merforbruk på ca 1 -  1,5 mill. kroner i 2018. 
Noe av dette kan tas inn på reduksjon av vedlikehold vei/bygg, noe som vil være uheldig da 
det vil øke et allerede stort vedlikeholdsetterslep. I tillegg er det ikke lenger samme trykk i 
etterspørselen etter utleieboliger. Dette ses i sammenheng med redusert bosetting. 
 
 

RÅDMANNENS STAB OG SERVICEKONTORET 

Periode 1 - 8 2018 Regnskap Buds(end) %- Regnskap
1 RÅDMANN MED STAB OG OSK 2018 2018 forbruk 2017

100 RÅDMANN 20 839 309 33 980 975 61 -21 480 363
160 OSK 3 176 903 4 922 780 65 3 065 781

RÅDMANN MED STAB OG OSK 24 016 212 38 903 755 62 -18 414 582  

Ansvar 100 Rådmann 
 
Bemanningssituasjonen:  
Rådmannens stab er for tiden fullt bemannet med de stillingene som ansvaret innehar, med 
unntak av ass. rådmann som har startet i ny stilling utenfor kommunen og har permisjon fra 
stillingen. Det ligger også utfordringer knyttet til sykefravær innen personal, da 
personalsjefen for tiden er 60 % sykemeldt. Det er utlyst og tilsatt to personalmedarbeidere. 
Den ene startet i august og den andre vil tiltre 15. oktober 2018. 

Informasjonsteknologi 



Det har vært stort fokus i IT-tjenesten i tilknytning til innføring av nettbrett i skolesektoren. 
Det har medført at tilleggsarbeid/utredningsarbeid må begrenses til det minimale. IT har 
allikevel et stort fokus og innsats rettet mot kommunesammenslåingen. 
 
Kommunereformen: 
Hege Sørlie er ansatt som ny prosjektleder/rådmann for nye Nærøysund kommune. Hege vil 
ha sin første arbeidsdag 1.10.2018, og vil sammen med nåværende prosjektleder drive 
kommunesammenslåingsprosjektet videre fremover.  

De formelle foraene som skal styre sammenslåingsprosessen mellom Vikna og Nærøy er 
etablert, som fellesnemnd, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg. Det er avtalt frikjøp av 
tillitsvalgte for å sikre god involvering av ansatte.  

Det er nedsatt flere administrative arbeidsgrupper som tilknyttes kartlegging, planlegging og 
gjennomføring av oppgaver som må på plass ved sammenslåingen.  

Når det gjelder grensejustering Lund, så sendte Fylkesmannen i Trøndelag den 29.5.2018 ut 
vedtak om grensejustering mellom Nærøy og Fosnes (nye Namsos fra 1.1.2020).  

Man avventer fortsatt departementets avgjørelse av en evt grensejustering på Austra, som 
forventes å foreligge i løpet av høsten 2018.  

 
Skatteoppkreverfunksjonen 
Felles skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Vikna, Leka og Nærøy er pr. i dag 
bemannet med 2,5 årsverk. Bemanning/arbeidsoppgaver ved Leka var opprinnelig tiltenkt et 
halvt årsverk for utførelse av arbeidsgiverkontroll. Pr. dato er det ikke ansatt 
arbeidsgiverkontrollør på Leka og det er derfor lagt til grunn i budsjettet at alle 
arbeidsgiverkontroller for 2018 blir kjøpt fra Midtre Namdal skatteoppkreverkontor. 

Eiendomsskatt 
De siste eiendomsskattetakstene ble vedtatt i februar 2018. Man har klart å holde den 
oppsatte tidsfristen slik at nye skattetakster ble vedtatt til utlegg av eiendomsskattelistene 
1.3.2018, gjeldende fra 1.1.2018. 

Arbeidet med ny alminnelig eiendomsskattetaksering er inne i fasen med klagebehandling i 
overtakstnemnda etter at første klagerunde i sakkyndig nemnd er avsluttet. 
Økonomitjenesten påregnes noe overtid i 2018 som følge av betydelig merarbeid med ny 
alminnelig eiendomsskattetaksering og klagebehandling. Budsjett for 2017 ble regulert ned i 
2017. Det må vurderes om det vil være behov for å regulere opp budsjettet ved slutten av 
året. 

Ny hjemmeside 
Det er inngått avtale med et firma som skal levere hjemmesideløsning for kommunene 
Nærøy og Vikna. Det er allerede tatt i bruk ny felles informasjonsside for Nærøysund 
kommune fram mot kommunesammenslåing. Design og utforming bygger på samme modell 
som flere kommuner på Helgeland har benyttet. Dette vil gi hver av kommunene en 



tilfredsstillende løsning fram mot sammenslåing, samt gi en informasjonsportal for 
markedsføring av Nærøysund kommune. 

Kommunikasjon- og omdømmerådgiver 
Morten Wengstad er ansatt som kommunikasjons- og omdømmerådgiver i nye Nærøysund 
kommune. Når Morten tiltrer sin nye stilling vil dette ytterligere bedre informasjonsflyten 
rundt kommunesammenslåingsprosessen. 

Nye Kolvereid skole 
Man har landet alle kontrakter vedr nye Kolvereid skole, og byggearbeidene er i gang. Det er 
engasjert ekstern ressurs til prosjektledelse etter at kommunens prosjektleder har tiltrådt ny 
stilling utenfor kommunen. 

Lønnsoppgjøret 
Lønnsveksten vil trolig bli lavere enn budsjettert og man forventer å oppnå et mindreforbruk 
på kostnader tilknyttet lønnsoppgjøret som følge av dette. 
 
 
 
 
Sykefravær – pr. 2. tertial 2018 
 
 
Det totale sykefraværet i andre tertial 2018 har vært 7,5 %, hvorav 6,9 % er legemeldt fravær 
og 0,6 % er egenmeldt fravær. Dette er på samme nivå som tilsvarende periode i 2017, med 
7,7 % fravær. 
 
Fraværet fordeler seg slikt: 
 
Både legemeldt og egenmeldt (i %): 

Mai Juni Juli August Totalt 

7,4 8,4 7,1 7,0 7,5 

 

Egenmeldt fravær (i %): 

Mai Juni Juli August Totalt 

0,6 0,8 0,2 0,5 0,5 

 

Grafen nedenfor viser sykefraværet for perioden mai - august de tre siste årene.  
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Avdelingsfravær andre tertial 2018: 
Avdeling: % fravær 2017 

Rådmannen stab m/innvandringstjenesten: 5,7 4,5 

Oppvekst- og kulturavdelinga: 6,1 5,2 

Helse- og sosialavdelinga: 8,6 11,9 

Drift- og utviklingsavdelinga: 8,1 1,0 

 

Innenfor avdelingene er det stor variasjon i sykefraværet i enhetene, fra de med vedvarende 
høyt fravær til enheter med svært lavt fravær over tid. 
 
Trekkes statistikken ned på individnivå ser vi at mange tilsatte ikke har fravær over lang tid, 
og andre har gjentatte fravær med egenmeldinger og til dels lange legemeldte fravær. 
 
Statistikkene for perioden viser at det vesentlige av fraværet er knyttet til legemeldt fravær 
ut over 32 dager, noe som tilsier at det bør settes større fokus på dette fraværet. 
 

Fordeling av sykefraværets lengde (2. tertial 2018): 

 

Fraværsform 

 

Alle 

Av det totale 
fraværet 

Egenmeldt fravær 0,6 8,0% 

Legemeldt 1 - 16 dager 0,5 6,7% 

Legemeldt 17 – 31 dager 0,8 10,7% 

Legemeldt fra 32 dager 5,6 74,7% 

I alt: 7,5   

 



Sykefravær kan ikke oppfattes likt fra person til person, og fra tilfelle til tilfelle. Sykefraværet 
kan grovt deles inn i følgende forhold: 

- Alvorlig og langvarig sykdom 
- Kronisk sykdom 
- Kortvarig sykdom (influensa og lignende) 
- Arbeidsrelatert sykdom 
- ”Annet” 

 

Det er lite arbeidsgiver kan gjøre med alvorlig sykdom utover å tilrettelegge for at den tilsatte 
kommer tilbake i arbeid. 

Det er også lite arbeidsgiver kan gjøre i forhold til årlige ”influensaepidemier” bortsett fra å 
oppfordre tilsatte til å nytte egenmelding i inntil åtte dager framfor legemeldt fravær som ofte 
strekker seg over minimum fjorten dager. 

Sykefravær utløst av arbeidsplassen/arbeidssituasjonen, eller påvirket av dette, er kjernen av 
hva vi som arbeidsgiver kan påvirke. Stikkord i denne sammenheng kan være: 

- Arbeidspress 
- Lederstruktur- tetthet 
- Lederkompetanse 
- Organisering av arbeidet 
- Rutiner 
- Arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk generelt 

 

Disse forhold må ha kontinuerlig fokus, og settes i system. Dette til tross for at tilsatte i svært 
få tilfelle oppgir dette som årsak til fravær. 

Ovenfor er ”annet” oppført som årsak til sykefravær.  

Dette er gjort i erkjennelse av at ledere erfarer at det i noen tilfelle er utfordrende å fange opp 
hva som er årsak til fraværet, og at vi med så vidt mange tilsatte, må innse at sykefravær kan 
være sammensatt og komplisert å håndtere. 

I denne forbindelse er et relevant å vise nasjonale statistikker som viser at sykefravær knytta 
til sosiale forhold utenfor arbeidsplassen, psykiske lidelser og ulike former for 
avhengighetsproblematikk utgjør en betydelig andel av årsaken til sykefravær. 

Inn under denne kategorien fravær kan det ligge forhold hvor: 

- arbeidstakeren kunne ha utført arbeide, men velger å bli fraværende 
- fravær som varer lenger enn behøvelig 
- hyppig fravær – gjerne i kombinasjon egenmelding/legemelding 

 

På bakgrunn av dette burde de uklare årsaker til sykefravær blitt viet større oppmerksomhet. 

Det krever ledererfaring, innsikt og mot til å ta tak i denne type fravær, og våre ledere burde i 
større grad vært satt i stand til å kunne håndtere dette. 



Rådmannen har oppmerksomhet knytta til sykefraværet, og flere tiltak gjennomføres. Av dette 
kan nevnes:  

- Aktiv bruk av bedriftshelsetjeneste med bl.a. særskilt bistand overfor enheter med 
spesielt høyt fravær 

- Møter med NAV`s arbeidslivssenter  
- Oppfølging av IA- avtalens krav til sykefraværsoppfølging og rapportering 
- Fokus på medarbeidersamtaler og personaloppfølging 
- Fokus på bruk av egenmelding framfor legemelding ved behov for kortere fravær 
- Bedriftshelsetjenesten har gjennomført kartlegginger; fysisk arbeidsmiljø og 

psykososialt arbeidsmiljø 
- Helse- og sosialsjefen er jevnlig i møter med legene hvor sykemeldingsproblematikk 

blir drøftet 
- Implementering av folkehelsearbeidet i det øvrige arbeidet i organisasjonen, 

herunder tilbud om samtale med helsekoordinator og informasjon om 
Frisklivssentralen 

- Unngå "sykepensjonister", dvs. tilsatte som tar ut sykemelding siste året før overgang 
til pensjon  

 

IA- avtalen (inkluderende arbeidsliv) 

Nærøy kommune inngikk ny IA- avtale i april 2014. Avtalen inneholder forenklinger i form 
av mindre stramt oppfølgingsregime knytta til NAV, og med større fokus på dialogen mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv 
med plass til alle som kan og vil arbeide, og er i hovedsak de samme som tidligere, med ett 
hovedmål og tre delmål. For den nye IA- avtalen er det overordnete målet: 

Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt å 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

De tre delmålene er: 

 Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette 
innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra 
tidligere tilleggsavtaler videreføres. 

 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 
50 år). 

 

For Nærøy kommune vil 20% redusert sykefravær i forhold til andre kvartal 2001, bety et 
sykefravær på max. 6,5%. 

IA- virksomheter har en fast kontaktperson i NAV arbeidslivssenter. Denne skal bistå 
virksomhetene med å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer 
inkluderende arbeidsplass. 

I tillegg har IA- virksomheter tilgang på spesielle virkemidler fra NAV: 



 Utvidet bruk av egenmelding 
 Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning 
 Tilretteleggingstilskudd 

 

 
Prosjekt «NED» 
Fra sommeren 2018 vil utvalgte enheter med høyt sykefravær delta i prosjekt initiert av bl.a. 
KS som har som mål å senke sykefraværet. Her vi vi delta med ledere for de utvalgte 
enhetene og tillitsvalgt. 

 
 
 
 

Ansvar 160 Servicekontoret 
Servicekontoret består av 5 årsverk og innehar oppgaver knyttet til resepsjon, sentralbord, 
postmottak, arkiv, faktureringsfunksjoner, utleie og sekretæroppgaver.  

Servicekontorets budsjett dekker utgifter knyttet til drift av servicekontoret, samt 
fellesutgifter for hele organisasjonen som eks. leiebiler, postforsendelser, kontormateriell 
m.m. 

Posten for vikarlønn er overskredet, men vil dekkes opp ved refundert sykelønn. Det er 
investert i noe nytt kontorutstyr til ansatte, og må reguleres ved bruk av andre poster.  

Nærøy kommune mottok oppsigelse i en av stillingene som sekretær, og det er utlyst og 
ansatt ressurs som sekretær/resepsjonist. Stillingsressursen er innenfor eksisterende 
budsjett. 

Arbeidet med kommunesammenslåingen belaster naturlig nok også Servicekontoret. 
Arkivleder er med i den interkommunale arbeidsgruppen knyttet til arkivtjenesten, som skal 
kartlegge alle oppgaver som må gjennomføres i forbindelse med sammenslåingen. 
Arkivgjennomgang, ajourhold og sammenslåing er et betydelig arbeid og det vil kreves 
ytterligere personalressurser for å kunne ivareta de forpliktelsene vi har knyttet til arkivhold. 
Ressursbehovet må bringes videre i den pågående ressurskartleggingen ifm. 
kommunesammenslåing. 

Budsjettet for tjenesten er anstrengt.  Det må foretas en nøye vurdering av alle innkjøp som 
foretas siste tertial 2018. 

 

 

 

 

 



OPPVEKST OG KULTURAVDELINGEN 

Periode 1 - 8 2018 Regnskap Buds(end) %- Regnskap
2 OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN 2018 2018 forbruk 2017

200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN 16 209 382 29 318 039 55 22 067 350
220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER 1 026 004 1 766 202 58 1 302 502
222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER 3 484 391 5 502 110 63 3 339 115
223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER 2 443 660 4 181 931 58 2 589 563
224 KOLVEREID SKOLE 11 592 311 14 806 677 78 11 735 389
225 LUND SKOLE 208 984 515 000 41 8 892
226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE 11 347 378 17 119 930 66 11 178 737
227 OPLØ OPPVEKSTSENTER 0 0 0 707 096
228 NÆRØYSUNDET  SKOLE 6 278 018 11 382 217 55 6 037 851
229 VÆRUM BARNEHAGE 926 767 1 494 920 62 880 919
240 KOLVEREID BARNEHAGE 9 252 650 13 810 288 67 8 446 613
260 KULTUR OG FRITID 3 471 035 5 804 298 60 3 421 791

Sum gruppeansvar: 2 OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN66 240 580 105 701 612 63 71 715 818
OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN 132 481 160 211 403 224 63 143 431 636  

Målsettinger:  

Barnehage 
I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har barnehagene fokus på språk. Dette arbeidet innebærer at en arbeider 
systematisk med språk i barnehagen gjennom Språkløyper og er samtidig en 
kompetanseheving for alle ansatte i barnehage i forhold til språkarbeid. 

Skole 
I tillegg til undervisning etter generell del og læreplaner for fag i Kunnskapsløftet, arbeider 
skolene kontinuerlig med å øke de grunnleggende ferdighetene hos elevene i Nærøyskolen 
med spesielt fokus på lesing og skriving, samt bidra til høyere motivasjon og ferdigheter 
spesielt blant guttene. Å utvikle et godt læringsmiljø er også et satsingsområde.  

Det legges vekt på å øke ansattes kompetanse i arbeid med grunnleggende ferdigheter og 
læringsmiljø. Det deltar 6 lærere på videreutdanning i norsk gjennom GLD (desentralisert 
grunnskolelærerutdanning i Ytre Namdal) og en lærer på den nasjonale satsingen KFK 
(kompetanse for kvalitet).  

Prosjektet Bedre læringsmiljø som har i hovedsak vært knyttet opp mot Kolvereid skole, 
avsluttes våren 2018. Språkprosjektet er videreført gjennom tiltaksplaner for den enkelte 
enhet i vårhalvåret 2018.  

Fra høsten iverksettes en omfattende digital satsing i skolene i Nærøy, der målet er økt 
elevaktivitet, økt motivasjon og et fokus på de grunnleggende ferdighetene. 

Kultur og fritid 
Alle mål og tiltak er gjennomført i henhold til årsplanen. 

God samhandling mellom de ulike aktørene innen avdelingen kultur og fritid har vært et 
satsingsområde i det siste året. Samarbeid med folkehelsekoordinater 



Ansvar 200 Oppvekst- og kultursjefen 
Sum ansvar 200 er et forbruk på 60 % av budsjett. Mange utgifter faktureres pr. halvår eller 
ved kalenderår. Totalt sett vil ansvar 200 ved årsslutt ha et regnskap i henhold til budsjett. 

Tjeneste 20111 Private barnehager  
Refusjoner til private barnehager er gjennomført og regnskap viser at overføringene i 2018 
blir i underkant av budsjett. 

Tjeneste 20210 Grunnskole felles 
Regnskapet viser et forbruk på 75 % av budsjett, dette knyttes blant annet til at investeringer 
knyttet til digitaliseringsprosjektet er belastet i regnskapet, uten at internoverføringer fra 
disp.fond og forsikring er gjennomført.  

Ansvar 201  Innvandringstjenesten 
Pr. 2. tertial viser gjennomgang et lite avvik i forhold til budsjett. Men det er kontroll, pr. i 
dag ligger det en liten buffer i regnskapet. 

Kommunestyrets vedtak på å bosette 20 flyktninger og familiegjenforente blir ikke nådd. 
Anmodningen fra IMDI er på 10 flyktninger for 2018. I juli fikk kommunen en 
tilleggsanmodning på 3 personer.  

Kommunen har pr i dag bosatt to familiegjenforente personer.  

8 personer fra mottak. 

Fra 2017 hadde kommunen 2 personer i rest. Disse to var tenkt bosatt i 2017, men på grunn 
av helseutfordringen ble de ikke bosatt før i 2018.  

De 5 siste plassene bosetter vi forhåpentligvis i uke 43 og 44. 

Det gir totalt 17 personer før utgangen av 2018 (6 barn 11 voksne) 

I 2018 har det flyttet 30 flyktninger ut av kommunen. Noen har vært her i over 5 år, andre 
har kort botid. De med kort botid, vil kommunen motta et refusjonskrav fra andre 
kommuner på. Dette er det en fordelingsnøkkel ut i fra når på året de flyttet. Fra 01.01 vil de 
være registrert i ny kommune og integreringstilskuddet tilfaller ny kommune. 

Refusjonskravet er det ingen foreldelsesfrist på, så Nærøy kommune kan få utgiften på disse 
30 personene i år, om ett år eller senere. 

Det er fortsatt noen elever fra Bindal kommune som kjøper grunnskoleplass for voksne. Det 
er i alt 5 elever.  

Så langt i år er det skrevet ut 20 deltakere fra introduksjonsprogrammet. 10 personer til 
videregående, 5 personer til jobb, 3 personer til grunnskole for voksne og 2 personer på 
sosialstønad. De som er elever ved videregående skole og grunnskole for voksne, får sine 
midler på livsopphold fra lånekassen 10 mnd. i året. 

Fra januar 1.1.2019 er det et betraktelig lavere antall deltakere i introduksjonsordningen enn 
det har vært på mange år. Om kommunen blir anmodet om å bosette flyktninger i 2019, kan 
vi tidligst få svaret på 9.11.2018. 



Grunnet en reduksjon i antall bosatte flyktninger har voksenopplæringen og 
flyktningetjenesten redusert bemanningen ved oppstart av skoleåret 2018/19. Etter at 
kommunen fikk beskjed om bosetting av de 5 siste flyktningene, vil inntektene øke, noe som 
bidrar til at innvandringstjenestens budsjett vil gå i balanse i 2018, eller ende opp med et 
mindreforbruk. 

Ansvar 220 Abelvær oppvekstsenter 
 20200 Grunnskole. 
Prosentvis forbruk på tjeneste 220 ligger på 58.  

Art 10201 (vikarlønn ved sykdom) ligger på et forbruk på 348 %. Utgiftene dekkes opp ved at 
refusjon sykepenger er høyere enn utgiftene til vikar.  

Enheten er lovet 18 500 kr til økt lærertetthet 1. -4. klasse. 

11702 Skyssutgifter, ekskursjoner mv.  
Svømmekjøring på høsten 18 og bussturer til Ottersøy i forbindelse med nettbrettkurs vil 
gjøre til at det brukes mer penger på denne arten enn budsjettert. 

22300 Skoleskyss Abelvær 
Trolig vil utgiftene til skoleskyss øke. Beregningene og innrapporteringen til AtB tyder på det.  

Justering av driftsnivået.  
Med tilnærmet lik drift trengs ingen justeringer av driftsnivået. 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
 Forbruk på ansvar 220 ligger på 58 %. Pr. i dag har rektor kontroll på utgiftene. Trolig styrer 
enheten mot et lite mindreforbruk. 

Ansvar 222 Foldereid oppvekstsenter 
 
Tjeneste 20102: Foldereid barnehage 
Pr. 31.08.18 har barnehagen et forbruk på 69 %. 
 

Tjeneste 20202: Foldereid skole 

Pr. 31.08.18 har skolen et forbruk på 64 %.  

 
Tjeneste 21502: Skolefritidsordning 
Det er 3 elever som skal benytte seg av sfo i inneværende skoleår. Det er ikke budsjettert 
med inntekt på sfo, da det ikke kom inn søknader før etter skolestart i august.  
 
Behov for tiltak/budsjettreguleringer: 
Samlet sett ligger Foldereid oppvekstsenter greit an i forhold til å holde seg til budsjetterte 
midler. Totalt forbruk er på 63%. Det har kommet tilbakebetaling fra Trøndelag 
fylkeskommune. Det har blitt betalt inn for mye i skoleskyss på et tidligere tidspunkt, som nå 
har blitt refundert.  
 



Skolen har i tillegg noen overføringer som ikke har kommet inn enda. Dette gjelder 
internoverføring for ansatte som tar videreutdanning. Enheten har 2 lærere som tar 
videreutdanning i engelsk. I vår var det en ansatt som tok matematikk videreutdanning. I 
tillegg kommer det ekstratilskudd fra IMDI grunnet ekstra utgifter enheten har hatt i forhold 
til minoritetsspråklige barn.  
 
Det er foreløpig ikke behov for justeringer av driftsnivået. Enheten holder seg innenfor tildelt 
budsjettramme. 
 
Informasjon om utvikling og drift 
Vi har stabile barnetall på skole og barnehage. Pr. i dag har vi 11 barn i barnehagen og 28 
elever på skolen. Det ser ut til å holde seg stabilt videre framover og vi viderefører dagens 
driftsnivå.  
 
Ansvar 223 Gravvik oppvekstsenter 
 
Tjeneste: 20103: Gravvik barnehage 

Av et budsjett på 1.594 000 kr er det de åtte første månedene forbrukt 857.000 kr som 
tilsvarer 54 % av budsjettet. Lønn i faste stillinger er den største budsjettposten og her er det 
gått ut 820 000 kr av et budsjett på 1452 000 kr. Dette utgjør 56 % av budsjettet. 

Tjeneste 20203: Gravvik skole 

Av et budsjett på 2.444 000 kr er det det første månedene forbrukt 1.496.000 kr som 
tilsvarer 61 % av budsjettet. Når det gjelder lønn i faste stillinger lærere som er den desidert 
høyeste budsjettposten er det av en sum på 1 863 000 kr brukt 1 222 000 kr. Dette utgjør 
66 % av budsjett.  

Tjeneste 21503: SFO 

Av et budsjett på 79 000 kr er det forbrukt 65 000 kr. Dette tilsvarer 82 % av budsjettet. 

Tjeneste 22303: Skoleskyss 

Dette budsjettet er belastet med 23 000 kr som er en sum som er fra fjoråret. 

Behov for revidering/endring 

Totalt er det på Gravvik Oppvekstsenter et brukt 58 % av budsjettet. Det vil si av et budsjett 
på totalt 4.182 000 kr er det et regnskap på 2 440 000 kr. Det vil si 58 % av budsjettramma. 

I barnehagen er det blitt ansatt en lærling fra nytt barnehageår. Første halvår har denne 30 
% av lønn som barne- og ungdomsarbeider. Denne stillinga er regnet inn i drifta for resten av 
2018. Barnehagen har også hatt to barn fra andre kommuner som kommunen vil få refusjon 
for.   

Tjeneste 22303 Skoleskyss er en post som kommer til å få overskridelser. Regninga fra 
fylkesbilene kom først på nyåret slik at det ble belastet dette året. I tillegg er det ikke justert 



inn beløp for innvilget skoleskyss Gravvik. Tjeneste 20203, skole har redusert posten 10101- 
Lønn i faste stillinger lærere med 30 % fra 01.08.18 på grunn av reduksjon i antall barn.  

Etter beregninger i forhold til det totale budsjettet vil regnskapet for 2018 være i balanse 
ved årets slutt. 

 
Ansvar 224 Kolvereid skole 
Tjeneste 20204 Kolvereid skole 
Kolvereid skole har et høyere forbruk enn budsjettert pr. 2. tertial. I hovedsak skyldes dette 
lønn for lærere, midlertidig tilsatte og vikarlønn ved sykdom. Noen utgifter refunderes 
gjennom overføringer fra innvandringstjenesten og lønnsmidler til økt lærertetthet. Enheten 
har redusert bemanningen noe ved planleggingen av skolestart. Samtidig erfarte ledelsen 
etter skolestart at skoledagens struktur med undervisningstimer og friminutt, måtte legges 
om for å sikre gode rammer for friminutts avvikling og utetid, i et uteområde som er mindre 
og mer uoversiktlig, etter at skolebyggingen har startet opp. Det har gjort at det er 
utfordringer med å gjennomføre ytterligere innsparinger.  

Fordelte utgifter innvandringstjenesten på 2 160 300 kroner blir ikke postert før på slutten av 
budsjettåret. Det samme gjelder ulike refusjoner fra andre kommuner og bruk av 
disposisjonsfond. 

Tjeneste 21504 Skolefritidsordning 
SFO har et høyere forbruk enn budsjettert.  Dette skyldes en økning av barn til SFO etter 
skolestart, samt en manglende regulering. I tillegg har det vært noe sykefravær som ikke er 
budsjettert.  

Behov for tiltak: 
Sykefraværet har vært høyt og skolen vil arbeide kontinuerlig for å redusere dette, samtidig 
som bruken av vikar må reduseres.  

Skolen har skiftet leder dette året, noe som bidrar til mindre kontinuitet og oversikt i forhold 
til budsjett og forbruk, i forhold til det som var planlagt kontra det som gjennomføres.  

Det gjennomføres nå en omfattende gjennomgang av ressursbruk og ressursvurdering ved 
enheten, samt at budsjett vil reguleres fram til årsskiftet.  

Ansvar 225 Lund skole 
Refusjon til Fosnes kommune er i henhold til budsjett. 

 
Ansvar 226 Nærøy ungdomsskole 
Tjeneste 20206 Nærøy ungdomsskole 

Lønn faste stillinger er den største utgiftsposten. Her har enheten et foreløpig forbruk på 
66 % etter 2. tertial. Dette er i hovedsak knyttet til lønn faste stillinger.  

Ved skolestart 2018 ble elevtallet redusert med 25 elever, noe som bidro til overtallighet 
blant ansatte. Dette er løst ved at noen ansatte har fått undervisning ved Kolvereid skole, tre 



lærere har fått innvilget videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for 
kvalitet, og noe permisjon.  

Når det gjelder inntektssiden er følgende å kommentere: 

Fordelte utgifter innvandringstjenesten på 900 000 kroner blir ikke bokført før på slutten av 
budsjettåret. Det samme gjelder ulike refusjoner fra andre kommuner. 

Enheten vil i løpet av høsten dra nytte av den store kommunale satsingen innenfor 
digitalisering. Dette har i tidligere tertialrapporter fra enheten vært etterspurt. 
Digitaliseringen håper vi på sikt også skal være med på å få ned kostnader på blant annet 
forbruksmateriell. 

 
Ansvar 228 Nærøysundet skole 
 20208 Grunnskole. 
Forbruk på tjeneste 20208 ligger på 58 %.  

Art 10300 (lønn midlertidig ansatte og ekstrahjelp) ligger på et forbruk på 246 %. Skolen har 
leid inn ekstra assistenter for å følge opp elever som er i beredskapsheim i skolekretsen. 
Skolen har ikke oversikt over når elevene i beredskapsheimer kommer eller når de drar. 
Kostnadene er derfor ikke budsjettert. Enheten vil kreve refusjon fra heimkommunen til 
disse elevene slik at enhetens reelle kostnader blir dekt. Alle disse utgiftene blir dekt opp 
ved art 17500 refusjon fra andre kommuner. Inntektene på art 17500 er over 200 000 
høyere enn budsjettert. I desember 2018 vil det bli sendt ut betydelige refusjonskrav til tre 
kommuner. 

Art 10201 (vikarlønn ved sykdom) ligger på et forbruk på 42 %. Enheten har så langt hatt 
nøkterne utgifter i forbindelse med sykdom. 

Art 17100 (refusjon sykepenger) ligger på et forbruk på 155 %. Refusjonen er mye høyere 
enn lønnsutgiftene. Vikarenes lønn er lavere enn refusjonsbeløpet til de sykemeldte. 

Art 10202 (Vikarlønn ved fødselspermisjon) er budsjettert med 0. Regnskapet viser utgifter 
på i overkant av 300 000 kr. Disse utgiftene blir refundert på art 17101 (refusjon 
fødselspenger) 

Art 11150 (Matvarer) Regnskapet viser at 22.527 kr er brukt av et budsjett på 14.000. 
Budsjettet er lagt etter tidligere års regnskap. I et folkehelseperspektiv har OK-sjef sagt at 
skolen skal bruke mer penger på mat. 

Art 12000 (Inventar) Av et budsjett på 42 000 kr har enheten brukt ca. 82 000 kr. Flere 
faktorer har vært avgjørende for økt behov for innkjøp av inventar. Flere elever og ansatte i 
skole og SFO gjør at det har vært behov for innkjøp av pulter, stoler, elevskap, 
garderobeskap og reoler.  

Skolen har så langt en inntekt på ca. 425 000 kr pga. at vi har elever som bor i fosterheim i 
skolekretsen. (Refusjon fra andre kommuner) Enheten har budsjettert med inntekter på 



197 000 kr på denne arten. Ut fra det rektor vet i dag vil enheten for høsten 2018 sende 
refusjonskrav på ytterligere 290 000 kr. Inntektene på art 17500 vil trolig bli ca. 715 000 kr.  

Dermed vil inntektene bli ca. 518 000 kr høyere enn budsjettert og dekke utgiftene til de 
midlertidig ansatte og ekstrahjelpene både i skole og SFO. Fakturaer for første halvår vil bli 
sendt ut til elevenes hjemkommuner i løpet av sommeren.  

21508 Skolefritidsordning. 

For tjeneste 21508 ligger det prosentvise forbruket på 56%. Inntektene på foreldrebetaling 
vil sannsynligvis bli som budsjettert. Utgiftene er pr. 2 tertial lavere enn inntektene. 

 
22308 Skoleskyss Nærøysundet 
Trolig vil utgiftene til skoleskyss øke. Beregningene og innrapporteringen til AtB tyder på det. 
Har vært i kontakt med AtB for å få vite skolens skysskostnader uten å få svar på dette.  

Justering av driftsnivået.  
Med tilnærmet lik drift trengs ingen justeringer av driftsnivået. 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
Ingen justeringer er gjort for å holde tildelt budsjett, men det har vært en styrt 
budsjettdisiplin. 

Enheten styrer mot et mindreforbruk. Usikkert på hvor stort dette blir da dette avhenger av 
utgifter skoleskyss, utgifter til «Inn på tunet» og ekstra kostander til norsk for 2 lærer. Disse 
utgiftene dekkes av enhetens midler. 

Enhetsleder vil kjøpe inn en del inventar som elevhyller og garderobeskap. Dette er 
nødvendig da det som finnes på mellomtrinnet er utslitt. Kostnadene til dette blir dekt opp 
av enhetens midler. 

Leder vil foreta budsjettjusteringer på slutten av kalenderåret. 

 
Ansvar 229 Værum barnehage 
Kort vurdering og status:  

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har vi fokus på språk og LØFT. Det er fra nytt barnehageår 11 barn i 
barnehagen, en nedgang på et barn. 

Har foretatt en budsjettjustering, bl.a. i forhold til lønn. Budsjettpostene er under kontroll. 

 
Ansvar 240 Kolvereid barnehage  
Kort vurdering og status:  

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i 
barnehagen, har vi fokus på språk. Dette arbeidet innebærer at vi arbeider systematisk med 



språk i barnehagen gjennom Språkløyper.  Barnehageåret 18/19 er det 103 barn som har 
plass i Kolvereid barnehage.  

10201: Vikarlønn ved sykdom - overforbruk.  Det leies inn vikar ved sykefravær, de dagene vi 
har tilgjengelige vikarer. Barnehagen er med i NED-prosjektet og det er arbeides fortsatt 
med å få ned sykefraværet. Det vil komme refusjon fra Nav. 

10100: Lønn faste stillinger:  

Det har startet et barn i barnehagen med nedsatt funksjonsevne. Vi har ansatt en person i 
100 % stilling for å kunne dekke opp behovene til barnet. Dette er midler som ikke er 
budsjettert, men vi vil få refundert utgiftene gjennom IMDI etterskuddsvis.  

12000: Inventar og utstyr: 

Innkjøp av hev og senkbart stellebord. Dette var ikke budsjettert, men helt nødvendig når vi 
fikk ett barn med nedsatt funksjonsevne.  

10501: Lønn lærlinger: 

Lærlingen som var ansatt på Værum barnehage, har blitt flyttet hit til Kolvereid barnehage. 
Dermed må det budsjettreguleres mellom enheter og det vil bli gjort etter 2.tertial.  

De andre postene er under kontroll.  

 
Ansvar 260 Kultur og fritid 
 
Kort vurdering og status for drifta (mål og tiltak) i 2018: 
Alle mål og tiltak gjennomføres etter oppsatt plan unntatt plan om egen kioskdrift. Den må 
utsettes til neste år på grunn av mangel på personalressurser på flere områder for å få 
kioskdrifta i gang. Kulturminneplanarbeidet er ikke videreført. 

Vurdering av økonomi forbruk/resultat i 2018 for de ulike tjenestene: 
De største tjenestene som bibliotek, kulturskolen, kino, riksteateret og administrasjon kultur 
med sine arrangement, ser ut til å komme i balanse. De mindre tjenesteområdene vil få små 
mindre forbruk. Det som vil medføre reduksjon i forventa inntekter er på utleie av 
kulturhuset. Dette som følge av avbrudd i utleieforholdene grunnet renovering og 
vannskade på kulturhuskjøkkenet, noe kultur har liten innflytelse på. Dette forholdet er det 
vanskelig å gjøre noe med dette året. Vi får bare håpe på gode salgstall på de gjenstående 
arrangementene utover høsten som vil redusere tapet inntekter. 

Samlet vurdering – Konklusjon/resultat – behov for tiltak. 
Det totale resultatet for enheten synes greit.  De tjenestene som ikke er avhengig av reine 
salgsinntekter drives både forsvarlig og marginalt. Vi vil foreta noen budsjettreguleringer på 
disse tjenestene for å få budsjettet i balanse. 

Det å ha tjenester som har arrangement med salgsinntekter og utgifter er alltid usikre 
faktorer. Godt omdømme med gode fasiliteter som er effektive og økonomiserende, er både 
viktig og nødvendig å kunne tilby leietakere og publikum. God markedsføring er også viktig. I 



2018 er det kjøpt inn kjøkkenredskaper, dekketøy og serveringsutstyr til 250 personer som vi 
håper kan være med å bidra til økt utleie av huset når kjøkkenet på kulturhuset er ferdig 
utbedret. Vi har tatt i bruk nytt digitalt billettsystemet som har mange funksjoner og 
muligheter. Målet vårt er at det må brukes fullt ut slik at det gir de effektiviseringsgevinstene 
som er mulige. Det å kunne tilby alle leietakere med sine arrangement å kunne bruke dette 
billettsystemet ville også kunne gi økte inntekter til oss. 

Fra 2019 ønsker vi å skille kulturhusarrangement fra andre kultursatsinger. Det vil være 
nyttig og oversiktlig i det økonomiske bildet.  

 

HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 

Periode 1 - 8 2018 Regnskap Buds(end) %- Regnskap
3 HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 2018 2018 forbruk 2017

300 HELSE OG SOSIALSJEF 10 417 859 18 409 770 57 20 171 659
301 NAV 6 382 166 3 689 950 173 6 589 574
320 LEDER NBBS 1 12 343 997 17 707 860 70 13 999 513
330 LEDER NBBS 2 14 734 789 23 524 854 63 14 887 926
340 MILJØTJENESTEN 17 061 907 16 269 735 105 15 613 501
350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 8 826 830 14 754 980 60 9 276 504
360 LEDER RUS/PSYKIATRI 13 659 339 9 286 937 147 13 469 170
370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV 10 111 005 15 372 970 66 10 218 862
380 FOREBYGGENDE ENHET 10 995 267 12 943 930 85 0

HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN 104 533 159 131 960 986 79 104 226 708  

 

Sammendrag for avdelingen 

Etter oversikten har helse og sosialavdelingen et forbruk på ca. kr 104,5 millioner pr 2. tertial 
2018. I henhold til periodisert budsjett skal forbruket ligge på ca. kr. 88 mill., noe som utgjør 
et avvik på ca. 16 mill. kroner. 

Avviket begrunnes med: 

Manglende tilskudd på ressurskrevende tjenester som utgjør ca. kr. 14 millioner for 2. tertial. 
Det er totalt ca. 22 mill. som er budsjettert for 2018. Etter dagens regnskap kan det være i 
høyeste laget, da det dette tilskuddet er direkte knyttet til driftsregnskapet, jfr. rapport 
ansvar 340. 

Ikke førte interne inntektsoverføringer på ca. 4,8 mill. for 2. tertial 

Andre inntekter som ikke er regnskapsført er egenandeler, egenbetaling, refusjoner, tilskudd 
og fastlønnstilskudd. Dette er variable inntekter og kan være vanskelig å beregne, men kr. 
0,2 mill. er sannsynlig utestående.   

Ut fra dette beregnes helse og -sosialavdelingens regnskap pr. 2 tertial å være i balanse i 
regnskapet. 



Det ligger en usikkerhet i manglende utbetalinger av feriepenger som er en stor utgiftspost i 
september. 

Videre er det interkommunale barnevernet utgiftsført a-konto, men rapporteringer tilsier at 
områdene i og utenfor familie hhv tjeneste 25100 og 25200 er per dags dato i balanse.  

Det er fremdeles utfordrende å budsjettere og styre økonomisk sosialhjelp innenfor gitte 
rammer. Det forventes et merforbruk på ca 0,5 mill. kroner til tross for at budsjettrammen til 
økonomisk sosialhjelp ble økt med 1,5 mill. kroner fra 2017 til 2018. 

På bakgrunn av overforstående beregnes det at regnskapet for helse og sosialavdelingen vil 
gå i balanse ved årets slutt. 

Kommentarer 

Ansvar 300 
I forhold til helse og sosialavdelingens oppgaver og prioriterte områder 2018 så er arbeidet 
med å beholde og å rekruttere ansatte et arbeid som ledergruppen har kontinuerlig fokus 
på, man prøver også å legge til rette for videreutdanning og å oppmuntre ansatte til søke på 
dette.  

Brukermedvirkning 
Brukerrepresentant(er) er med i kvalitetsutvalg og i helse og sosialavdelingens plan - og 
utviklingsarbeid 

Det er ikke innført et systematisk bruker- og pårørendemøter på de alle enhetene. 

Kvalitet 
Arbeidet med systematisk kvalitetssikring i helse og sosialsektoren er godt i gang. Det er 
regelmessige møter der systemer, metoder, prosedyrer, regelverk, klager, undersøkelser mv. 
gjennomgås.  

Kompetanse 
Det er viktig å rekruttere og beholde kompetente ansatte.  

Krav til tjenestene gjør det nødvendig å heve den generelle kompetansen. Kompetansekrav 
ved nyansettelser vurderes, og det legges til rette for opplæring og videreutdanning ved å ha 
en oppdatert kompetanseplan og årlige opplæringsplaner i henhold til prioriterte videre - og 
etterutdanninger og intern opplæring. 

Enhet Helse: 
 Det er opprettet en forebyggende enhet med formål om å forsterke samarbeidet 

mellom legekontor, fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonen og frisklivsentralen. 
Det arbeides med å utarbeide felles retningslinjer og tiltak for denne enheten, basert 
på det felles utfordringsbildet som Nærøy kommune har.  

 Frisklivssentralen fordoblet kapasiteten første halvår med tilskuddsmidler og 
prioriterte å tilby frisklivssentral for innbyggere under 18 år, «Friskliv familie». Det er 
til nå 8 familier som har tilbud ved sentralen. Det er også fra sommeren vært fokus 
på ernæring ved NBBS, Samt internundervisningstilbud i ernæring for alle ansatte 



innen pleie og omsorg, Dette for å øke kompetansen på ernæringsriktig mat for 
beboere i våre institusjoner og omsorgsboliger. 

 Helsestasjonen viderefører styrkingen i skolehelsetjenesten og arbeider nå med 
implementering av «Stafettloggen», i satsingen for bedre tverrfaglig innsats. 
 

Legetjeneste 
Arbeidet med å se på ny organisering av legevakt på ettermiddag/natt/helg, i samarbeid 
med andre kommuner i Namdalen pågår. Det er endringer i forskriften som gjør at de 
kravene til kompetanse i legevakt som skulle innfris mai 2018 utsettes til 1.1.2020. Det gir 
oss bedre muligheten til å planlegge en legevakt for Ytre Namdal eller Namdalen. Det vil i 
høst bli utarbeidet et forslag for å beholde legevaktordningen slik som i dag, evt. med 
endrede satser for beredskapsvakt. 

Velferdsteknologi 
Nærøy kommune deltar i et prosjekt for velferdsteknologi i Namdalen som er initiert av 
Høylandet kommune. Prosjektet startet sent høsten 2017. Behov for teknologiske løsninger 
og behov for responssenter skal kartlegges. Ny teknologi for trygghetsalarm inngår i dette 
arbeidet. 

Rehabiliteringsteam 
Det er etablert et rehabiliteringsteam i de hjemmebaserte tjenestene. Det gir noen 
innbyggere muligheter til under veiledning og trening å mestre sin egen hverdag, evt. med 
nøye tilrettelagt bistand og hjelpemidler. Det er utarbeidet kartleggingsskjema og rutiner for 
arbeidet. 

Avlastningstilbud for yngre demente 
Det er arbeidet med å etablere et helgebasert avlastningstilbud til yngre senile demente 
gjennom avtale med noen som kan påta seg oppgaven. Det er utarbeidet retningslinjer og 
kriterier for denne type avlastningsopphold. Ordningen ble vedtatt i KM sept. 2018. 

Byggeprosjekt i planperioden 
Det er innkommet anbud på byggeprosjektet for 7 nye leiligheter i Miljøtjenesten og det er 
gitt tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken. 

Tegninger til ny skadestue, ambulansemottak og omgjøring av legekontoret er snart 
ferdigstilt. Innredning av røntgenrom på legekontoret er ferdig og røntgenutstyr er innkjøpt. 
Rom og utstyr er tatt i bruk av røntgenavdelingen ved Helseforetaket. 

Planlegging av bofellesskap i rus -og psykiatrienheten er ikke igangsatt. 

Utvide fellesarealet på NBBS; det er fremmet ny sak om økt ramme som ble innvilget slik at 
total økonomisk ramme nå er 3 mill, dette for å kunne bygge ut i begge etasjer. 

Planer 
Revidert Boligsosial handlingsplan legges frem til politisk behandling oktober 2018. 

 



Ansvar 301 NAV 
Tjeneste 24200 Sosialkontor kommune 
Pr 2. tertial har vi fortsatt hatt høyt sykefravær og dette har gitt høye refusjoner på 
sykepenger. 

I denne perioden har vi leid inn vikar i 55% stilling, vikar på pensjonistlønn har vært 
sykemeldt i juli og august. 

Fra 01.09 startet den ansatte som var i 50% stilling hos NAV, i et vikariat ved 
Innvandringstjenesten. Det er innvilget permisjon tom. 31.07.19. Fra 01.09 er det tatt inn en 
ny vikar foreløpig frem til utgangen av året i 50 % stilling. 

Refusjoner fra Leka kommune med ca kr 180 000 samt budsjettert fra innvandringstjenesten 
er pr august ikke inntektsført og vil påvirke tjeneste 24200. Det vil bety at det ikke vil 
foreligge noe avvik på dette området når dette er hensyntatt. 

 
Tjeneste 27600 Kvalifiseringsordningen 
Det er pr august brukt 149% av KVP. Det var pr 2. tertial 3 brukere i KVP. En av disse ble 
skrevet ut i august, mens den andre jobbes med i forhold til arbeid eller annen ytelse. Den 
tredje personen forventes å være på KVP i ca 6 måneder frem i tid. Brukerne følges tett opp, 
hvor både statlige og kommunalt ansatte ved NAV har samarbeidsmøte med helse og evnt. 
andre personer som er inne i saken. 

Beregninger for tjeneste 27600 viser et merforbruk på ca.kr. 200.000,-. 

 
28 100 Økonomisk sosialhjelp 
Hovedsakelig fordeler forbruket seg på bidrag til livsopphold med 85%, boutgifter med 77 %, 
bidrag til selvhjelp med 70%, til andre formål med 35 % og utlån livsopphold med 18%.  
Dette ligger i overkant av det som er budsjettert, men når vi ser på totale utbetalinger 
sammenlignet med samme periode i 2017 er utbetalinger gått litt ned. Det jobbes med og 
«stramme inn», samt at det stilles krav til aktivitet og innskriving til STEAM. 

Postene livsopphold, boutgifter og bidrag til selvhjelp er fortsatt høye. For å synliggjøre 
antall brukere og endringer settes dette inn i følgende tabell for perioden januar – august for 
2017 og 2018. 

 

Nærøy 2017 2018 
Flyktninger antall 48 41 
Sosialhjelp i kr (gj.snitt pr 
bruker) 

38 998 51 718 

Ordinære brukere 118 125 
Sosialhjelp i kr (gjennomsnitt 
pr. bruker) 

29 344 23 981 

 



Antall brukere på ordinære har økt med 7 personer sammenlignet med samme periode i 
2017. Noen av disse skyldes at de har brukt opp rettighetene sine på AAP og ikke har fått 
innvilget annen ytelse. Disse er under videre vurdering og ved evnt. mottak av annen ytelse 
vil det kunne kreves refusjon i ettertid. 

Antall enslige fra fylte 25 år har økt fra 32 personer i 2017 til 49 personer pr august 2018. 
Når det gjelder denne gruppen flyktninger, har den gått ned med 5 personer. 

Det er i gruppen ektepar/samboende med barn i flyktninggruppen som har høyeste 
gjennomsnittsutbetaling. Gjennomsnittsutbetalingen har økt med ca kr  8 000 siden 2017. 

For ordinære brukere er det gruppen ungdom 18 – 25 år som har høyeste 
gjennomsnittsutbetaling. Gjennomsnittsutbetaling har gått ned med kr 2 800 sammenlignet 
med 2017. 

Når det gjelder økningen på gruppen flyktninger har den vært på kr 248 500. Vi ser at det er 
en god del store barnefamilier som trenger hjelp og supplering, noe som påvirker 
utbetalingene. 

På ordinære brukere har det vært en nedgang med kr 464 900. Dette er en positiv utvikling 
selv om det totalt sett hadde vært ønskelig med en totalt ytterligere nedgang. 

Når det gjelder barns beste er vi kjent med at Nærøy kommune ligger forholdsvis høyt oppe 
på statistikken for barnefattigdom. Det jobbes med et prosjekt i kommunen for å bedre 
levevilkårene, bidra til at alle har et godt sted å bo samt inntekt og arbeid for å være 
selvhjulpen. 

Ved vurdering hos Fylkesmannen er barns beste i fokus, noe som vi er forpliktet til å ta 
hensyn til ved vurderingen i søknader om økonomisk sosialhjelp. 

Beregninger for tjeneste 28100 viser et merforbruk på ca. kr. 500.000,-. 

Samlet merforbruk på ansvar 301 er ca. kr. 150.000,- for 2 tertial. 

 

Ansvar 320 og 330 Nærøy bo- og behandlingssenter 
 

Fra 01.09.16 ble det en enhetsleder ved Nærøy Bo- og behandlingssenter. Tre fagledere ble 
ansatt i 50 % faglederstilling hver der de skal jobbe med fagutvikling og daglig drift sammen 
med enhetsleder. Øvrige 50 % av stillingene sine jobber de som sykepleiere i sine respektive 
avdelinger. Dette prosjektet avsluttes etter 2 år den 01.09.18. Ny organisering av 
lederstruktur ved NBBS avventes og vil planlegges ammen med øvrig organisering av 
Nærøysund kommune i 2019.                                                                                             

Skjønnsmidler  
Den ekstra kostnader som er forbundet med ekstra personell som må leies inn for 
ressurskrevende brukere ved NBBS er det søkt om skjønnsmidler på (ressurskrevende 
brukere over 67 år.)  



Art. 10400 Overtid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ansvar 320: 87 %.  Ansvar 330: 86 % (overtid natt er lagt til ansvar 330) 

Årsaken til dette er vi må ha minst to sykepleier på dag/ kveld og nattvakt alle dager i året.  
0vertid er brukt på sykepleiere i ferieavviklingen dag/ kveld og natt. Dette for å få et faglig 
forsvarlig tilbud til pasientene ved NBBS. Det er billigere å bruke overtid enn å leie inn 
sykepleiere fra byrå.  

Utdanningspermisjon.  

 NBBS har flere ansatte i utdanning. I denne perioden tar 3 ansatte utdanning i veiledning på 
høyskolenivå. 

Art 16000 Egenbetaling kommer etterskuddsvis.  Spesielt ved akutt / 
rehabiliteringsavdelingen varierer det med 6 - 8 korttidsplasser. Dette vil ha betydning for 
inntekten til avdelingen. Flere korttidsplasser gir mindre inntekt. Det har også i perioden 
vært ledige rom på alle avdelinger. 

Ansvar 320: 62 %   Ansvar 330: 69% 

Art 11100 Medisinsk forbruksmateriell:  
Vi ser at ny avtale med OneMed er mer kostnadseffektiv.  

 Art.1140 Medikamenter: overforbruk.   
 Ansvar 320: 107 %    Ansvar 330: 111 %                                                            

Art 11230 Kjøp av tjenester  
Pasientene kommer raskt tilbake til kommunen i henhold til samhandlingsreformen, samt 
kommunal øyeblikkelig hjelp.  Dette medfører hyppig oppfølging av lege. Et legebesøk koster 
mellom kr 550,- og kr 893,- avhengig av når i døgn/uka det er.  

Tjeneste 25302: Sykeheim kjøkken: ingen merknader  

Tjeneste 25303: Vaskeri:  

Drives av YN Vekst.  Ansvar 330 sender refusjonskrav på to ansatte som får lønna si fra 
Nærøy kommune.                                                                                                            

Totalt forbruk:  

Ansvar 320: 70 %   Ansvar 330: 64 %. 

Forbruk totalt Ansvar 320 og 330: 66 %                  

                                                                                    . 

Ansvar 340 - tiltak psykisk utviklingshemmede 
 

Regnskapet pr. 31.08.18 viser et totalt forbruk for ansvar 340 -  102 % 

Totale lønnsutgifter er 64% 



Tjeneste 25420 administrasjon – lønnsutgifter 78 %  
Dette skyldes blant annet lønn ved vikar sykefravær hos enhetsleder. Et refusjonskrav fra 
Vikna 2016 på kr 382 355 er pr. 01.01.18 ført som utgift, ble redusert med halvparten.  
Beløpet er derfor utgiftsført på budsjettet for 2018. – forbruk 117% 

Tjeneste 25476 avlastning i bolig – lønnsutgifter 174% 
Økte lønnsutgifter pga nye satser for avlastning pr 01.01.18, samt utgifter til kjøring for 
støttekontakter. Det er merutgifter i forhold til økte behov av avlastningstjenester og en ny 
bruker i år med BPA. 

Det er budsjettert med ressurskrevende på kr 2 116 000 

 

Tjeneste 25477 Tverrveien – lønnsutgifter 79% 
Her har tjenesten store utgifter på overtid pr d.d kr 447 767. Dette skyldes blant annet 
lønnsutgifter innleie ved sykdom, da tjenesten har hatt liten tilgang på vikarer En bruker har 
vært på sykehuset over lange perioder mange ganger i år, med følge av personal. Dette har 
utløst overtid hver gang. Krav om refusjon er sendt til sykehuset.  

Det er budsjettert med ressurskrevende på kr 3 342 510 

Tjeneste 25478 Bjørkåsveien – lønnsutgifter 45% 
Det har vært en del underbemanning i tjenesten. Det vil bli tatt en gjennomgang av lønn og 
foretatt budsjettjusteringer da en del av lønn ved sykdom / vikar er belastet Tverrveien.  

Det er budsjettert med ressurskrevende på kr 9 684 142,-. Foreløpig beregninger er på 
kr 4 550 023,- 

 

Ansvar 350 Hjemmebaserte tjenester 
 

Tjeneste 25470 – hjemmesykepleien + 25480 Nattevakt hjemmebaserte tjenester 
Områdene er slått sammen i budsjettet, men ikke i regnskapet. Regnskapet viser et samlet 
forbruk på 60 %. Det skal foretas interne justeringer i løpet av høsten.  

Det er ikke forventet noen ekstra utgifter som ikke kan dekkes over eget budsjett.  

Tjeneste 25471 – hjemmehjelp.  
Det har vært en nedgang i antall brukere i tjenesten og dette fører til en inntektssvikt. For å 
kompensere dette holdes det å en stilling i 80 % i vakanse. Det forventes en stigning av antall 
brukere i løpet av de 3 siste månedene, men dette dekkes godt innenfor eget budsjett.  

Regnskapet viser et forbruk på 54 %.  

 

Tjenesten 25473 Trygghetsalarm  
Det jobbes med innkjøp av nye trygghetsalarmer som har mobildekning. Det er fortsatt ikke 
kommet til noen enighet med Vikna angående løsning på type og hvordan dette skal driftes.  



Jeg kan ikke oppgi eksakt pris pr alarm da dette fortsatt er uavklart.  

Ansvar 350 Hjemmebaserte tjenester  
Det er ingen uforutsette utgifter og inntekter som er forventet i inneværende år. De skal 
skiftes noen datautstyr og dette er innenfor budsjett. 

Området viser et samlet forbruk på 60 %. 

 
Ansvar 360 - rus og psykiatritjenesten 
  
Tjeneste: 25422 Administrasjon 
Ingen merknader 
Forbruk: 65%  
  
Tjeneste: 23402 Støttekontakter og avlastning 
Ikke alle støttekontakter er ajour med levering av timelister, noe som kan føre til 
at forbruket er høyere enn det som kommer fram i regnskapet. 
Forbruk: 67% 
  
Tjeneste: 25401 Fiskarbyen bokollektiv psykiatri 
Prosent forbruk blir misvisende da tilskudd ressurskrevende brukere ikke er 
regnskapsført, men resultatet kan indikere at en greier å holde seg innenfor 
budsjettrammen da lønnsutgifter ligger på 66%. 
Forbruk: 142% (2.tertial i fjor viste 166%) 
  
Tjeneste: 25404 Bokollektiv Halsanveien 
Foreløpig regnskapstall viser at lønnsutgifter ligger på 64%. Vikarlønn ved sykdom 
har høyere forbruk enn budsjettert, men her mangler noe refusjon av sykepenger. 
Prosent forbruk blir misvisende da tilskudd ressurskrevende tjenester ikke er 
regnskapsført. 
Forbruk: 185% (2.tertial i fjor viste 211%) 
  
Sum ansvar 360: 147% (2. tertial i fjor viste l63%) 
Rus-psykiatritjenesten opplever å få flere brukere med stort hjelpebehov. Siste 
året har vi bla fått flere LAR-brukere (Legemiddelassistert rehabilitering). Nye 
utfordringer krever at vi i høst må bemanne opp i helgene for å kunne gi et faglig 
forsvarlig tilbud. Pga tjenestens kompleksitet er det viktig at vi har tilstrekkelig og 
kvalifisert personale. I tråd med kompetanseplan startet to sykepleiere i høst 
videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. 
  
Tjenesten satser på planlegging og prosjektering av nytt botilbud for 
brukergruppen alvorlig psykisk syke og ROP brukere i løpet av høsten 2018. Vi 
ønsker mest mulig friskhetstenkning, med bygging av alminnelige omsorgsboliger 



med bemanningsbase lokalisert til Halsanvegen. Det er ønske om byggestart i 
løpet av 2019. 
 

Ansvar 370- tjenester i bokollektiv 
Tjeneste: 25479 – Sjøsiden omsorgsboliger 
 
Vikarlønn ved ferie viser et overforbruk. Skyldes flere seniorer samt ferievikarer med høy 
lønn. 
 
Forbruk: 66 % 

Tjeneste: 25483 – Bokollektivet 
 
På grunn av relativt høyt sykefravær, viser vikarlønn ved sykdom et overforbruk. 
Budsjettregulering foretas innenfor ansvaret mot refusjon sykepenger. 
 
Det forventes økte vikarutgifter i forbindelse med HUNT 4, men dette skal dekkes inn av 
refusjon fra HUNT 4  
 
Forbruk: 66 % 

 

Ansvar 380 – Forebyggende enhet 
Legekontor 
Lønnsbudsjettet på legekontoret ser ut til å gå i balanse. Det er et underforbruk på faste 
ansatte og et overforbruk på kjøp av tjenester fra andre. 
Det er for 2018 ikke bokført inntekter fra innvandrertjenesten på 1,5 mill. Det forventes 
refusjoner fra Helfo på 2 mill.  Det kan da se ut som om budsjettet for legekontoret vil gå i 
balanse. Langsiktig plan for legekontoret er at 6 legehjemler skal være besatt ved utgangen 
av 2020. Enheten har et samarbeid med helseforetaket for å nå dette målet.  
 
Helsestasjon 
Helsestasjon har et overforbruk på 214.000 hittil i år. Vi hatt et høyt forbruk av 
medikamenter. Det kan skyldes at ansatte i helsesektoren har fått vaksine for hepatitt A og B 
som er blitt budsjettert på ansvar 380.Underskuddet kan dekkes opp med bruk av bundet 
fond, tilskudd og refusjon fra NAV for sykemeldt arbeidstaker.  

 Jordmor 
Overforbruk i underkant av 100.000.Dette rettes opp ved bruk av salg av tjenester som 
beredskap, interne overføringer og refusjoner fra NAV. 

Frisklivsentralen 
Har et overforbruk på litt over 300.000 Bakgrunnen er en midlertidig ansatt i 100% stilling. 
Har fått prosjektmidler på 400.000 som vil dekke opp dette.  

 



Fysioterapi privat 
Ingen ting å bemerke 

Fysioterapi kommunal/ergoterapi 
Har et overforbruk på ca 160.000.Overforbruket kommer av lønn til fysioterapeut stilling i 
50% (vikar for fysioterapeut som er i prosjekt). Underskuddet vil rettes opp med refusjon fra 
NAV på lønn for vikaren. 

Administrasjon forebyggende enhet 
Ingen ting å bemerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 

Periode 1 - 8 2018 Regnskap Buds(end) %- Regnskap
4 DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 2018 2018 forbruk 2017

400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF 1 233 464 1 706 973 72 1 305 643
410 BYGNINGSSJEF -1 554 917 889 053 -175 18 408
411 KOMMUNEINGENIØR 9 641 126 11 703 471 82 7 872 264
412 BRANNSJEF 1 382 524 2 683 306 52 2 116 229
413 EIGENDOMSSJEF 23 077 081 19 751 524 117 21 696 617
420 JORDBRUKSSJEF 639 986 1 042 322 61 1 035 441
421 SKOGBRUKSSJEF 635 847 795 760 80 706 029
422 NÆRINGSKONSULENT 271 296 0 0 279 718

DRIFTS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN 35 326 406 38 572 409 92 35 030 348  

Kommentarer: 

Det er stor aktivitet ved avdelingen. Ut over ordinær drift jobbes det for fullt med utarbeidelse 
og gjennomføring av vedtatte prosjekter. Status for drifta er at vi stort sett er i rute. Det 
gjennomføres de tiltak som vi har ressurser til, både personell og økonomisk.  

Avdelingen jobber med at det skal etableres mest mulig digitale rutiner og tjenester. Ny 
hjemmeside er under utarbeidelse, og avdelingen har som mål at denne skal bli et verktøy for 
å oppnå bedre tjenester og informasjon. 

Det er mange saker og henvendelser som kommer inn, og det jobbes godt og alle får den 
tilbakemeldingen og tilstrekkelig behandling innenfor de rammer som er gitt.  

Overordnet planer som kommunedelplan Kolvereid og kommunens arealplan er ferdigstilt. 

De områdene som det pr. 30.08.18 er størst usikkerhet rundt, er budsjettpostene for 
vedlikehold og husleieinntekter. Dette gjelder vedlikeholdsmidlene til bygg, sommer og 
vintervedlikehold veg. Dette er poster som til en viss grad er vanskelig å styre. Med en 
bygningsmasse på ca 60 000 m2 og 145 km veg, og med et stort vedlikeholdsetterslep, vil det 
kunne oppstå uforutsette ting som må vedlikeholdes eller utskiftes.  

På inntektssiden er det avvik på husleieinntekter. Dette skyldes i hovedsak omgjøringer 
innenfor TPU, som gjør at det leies ut færre enheter. I tillegg har det vært flere tomme 
leiligheter som skyldes stor slitasje som krever rehabilitering, og mindre etterspørsel etter 
leiligheter.  

Gebyrinntektene fra byggesak/plan blir større enn budsjettert. Dette skyldes høy aktivitet både 
på prosjektsiden og private reguleringsplaner. 

Konklusjon: Slik status er nå ligger avdelingen an for å få et overforbruk på ca 1,0 – 1,5 mill. 
Noe av dette vil kunne inndekkes med mindreforbruk av vedlikeholdspostene, noe som er 
uheldig da det allerede er et stort etterslep. Det legges opp til en enda strammere drift 
fremover.   

Ansvar 400  Drifts og utviklingssjef 
Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 



Ansvar 410 Bygningssjef 
Utgifter i henhold til budsjett. Inntektene ligger an for å bli større enn budsjettert. I 
forbindelse med budsjettet vil gebyrregulativet bli gjennomgått, da ansvaret skal være basert 
på selvkost. 

Ansvar 411 Kommuneingeniør 
Det jobbes godt på driftssiden. Det er innkjøpt utstyr i forbindelse med at vintervedlikehold 
skal gjennomføres i egenregi.  

Usikkerheten ligger i vedlikeholdsbudsjettet. Det har vært høyt forbruk første halvår på 
vintervedlikehold. De rodene som ikke blir gjennomført i egenregi har vært på anbud. Alle 
roder er nå tildelt. Prisene i denne anbudsrunden er ikke vesentlig endret fra forrige periode, 
noen roder kom bedre ut enn sist. Legges det til grunn erfaringstall fra tidligere vintre, vil det 
bli et overforbruk på ca kr. 1,0 mill.  

Ellers er ansvaret i henhold til budsjett.  

Ansvar 412 Brannsjefen 
Inntekter og utgifter i henhold til budsjett.  

Ansvar 413 Eiendomssjef 
Ansvaret driftes i all hovedsak etter budsjett. Det er større utgifter enn budsjettert på overtid – 
disse i forbindelse med aktivitet i kulturhus og hall. Energiforbruket er noe høyere enn 2017, 
første tertial. Dette skyldes en kaldere periode. Det jobbes godt med energioppfølging, som på 
sikt vil kunne redusere energiforbruket på våre bygg. For at budsjettet skal holde må det 
foretas strenge prioriteringer fremover og det er ikke rom for planlagt vedlikehold. 

Ansvaret har jobbet godt med sykefravær. Fraværet har gått ned og dermed også utgiftene.  

Husleieinntekter er lavere enn budsjettert. Dette skyldes omgjøringer innenfor TPU, som gjør 
at det leies ut færre enheter. Det er også mindre trykk på antall søknader. Dette avviket vil gi 
en mindreinntekt på tilsvarende kr. 800 000,-  

Ansvar 420 Jordbrukssjef 
Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

Ansvar 421 Skogbrukssjef 
Inntekter og utgifter i henhold til budsjett 

Det er ikke gjennomført tiltaket «viltrydding» langs veg. Dette skyldes at det ikke lenger er 
tilskuddsmidler i Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Ansvar 562 – 566 og 621 (VAR området og Nærøy og Vikna fellesvassverk) 
I all hovedsak er områdene ihht budsjett. 

For ansv 566 er det avvik. Det er krav om at fritidsboliger skal inngå i feiing og tilsyn, dette 
har vi ikke lykkes med på grunn av sykmelding. Det jobbes med å finne løsninger. Inntektene 
på ansvaret vil bli mindre enn budsjettert, da det ikke sendes ut gebyrer til eiere av 
fritidsboliger før at systemet og ressursen er på plass. 



 

Ansvar 800 Skatter, rammetilskudd, renter, avdrag mv. 
Skatteinngangen har vært over budsjett totalt sett pr 2. tertial, men utsiktene fremover peker 
noe nedover. Regjeringen nedjusterte i RBN -18 tidligere skatteanslag. Dette ble blant annet 
begrunnet med at årets lønnsvekst ville bli lavere enn først antatt. Skatteinngangen i august 
ble lavere sammenlignet med samme periode i 2017. Man velger derfor å avvente en eventuell 
regulering av skatteinntektene til desember. 

Eiendomsskatteinntektene vil i 2018 bli noe høyere enn budsjett. Dette skyldes at retaksering 
av alle eiendommer i kommunen ikke var avsluttet ved utgangen av 2017 når budsjett for 
2018 og promille for eiendomsskatt ble vedtatt. Inntekter fra eiendomsskatt foreslås regulert 
opp med 1,2 mill. kroner for 2018. Dette gjelder for verk og bruk samt sjøanlegg. 

Det er ved utgangen av 2. tertial fortsatt ikke foretatt låneopptak til dekning av vedtatt 
investeringsbudsjett for 2018. Låneopptak foretas i løpet av september 2018. Fortsatt lave 
lånerenter og stor andel bundet i fastrenteavtaler tilsier at kommunens renteutgifter, slik 
situasjonen er nå, vil ligge innenfor budsjett. Sentralbanken økte styringsrenten i september 
med 0,25 prosentpoeng. Dette var første renteøkning på 7 år. Det forventes ytterligere 2 
renteøkninger i 2019. Med det bilde som sentralbanksjefen tegner for kommende to-års 
periode kan det synes fornuftig å vurdere en langsiktig rentebinding hva gjelder årets 
låneopptak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsprosjekter 2018 

Prosjektnr Prosjekt navn Regnskap Budsjett

8214 Utvidelse Kolvereid barnehage kr 148 550 kr 500 000

8216 Nærøysundet skole kr 132 594 kr 3 000 000

8262 Nye Kolvereid skole kr 8 105 072 kr 77 050 000

8270 Hall/Basseng/Aktivitetsområde kr 174 375 kr 1 000 000

8308 Utvidelse NBBS kr 40 705 kr 3 375 000

8309 Strømaggregat NBBS kr 1 040 774 Kr 2 000 000

8417 Opprusting kommunale bygg kr 1 839 824 kr 4 000 000

8423 Samlokalisering TPU kr 1 303 963 kr 10 000 000

8427 Tilbygg legekontor, skadestue, mottak kr 686 888 kr 6 000 000

8500 Fordelingsnett vann kr 364 525 kr 1 300 000

8504 Investering fellesvassverket kr 517 763 kr 3 990 000

8512 Tilpasning vann Marøya kr 22 000 kr 1 500 000

8524 Sanering VA Nedre Kirkåsen kr 281 268 kr 3 000 000

8526 Overvåkning/spylekum kr 11 850 kr 500 000

8528 Sanering VA Nordre kr 0 kr 250 000

8599 Bakkalandet vann og avløp kr 988 079 kr 4 050 000

8605 Oppgradering renseanlegg kr 133 620 kr 3 000 000

8614 Rehabilitering avløp kr 87 356 kr 300 000

8615 Sanering VA Nedre Kirkåsen kr 286 545 kr 3 000 000

8616 Sanering VA Nordre kr 0 kr 250 000

8703 Opprusting kommunale veger kr 884 530 kr 5 000 000

8704 Aksjon skoleveg prosjekt kr 0 kr 500 000

8806 Infrastruktur Øvre Brekka kr 84 166 kr 6 000 000

 

 
 
Prosjekt 8214 Utvidelse av Kolvereid barnehage 
Prosjekteringer av utvidelse av barnehagen er igangsatt. Prosjektet skal erstatte eksiterende 
brakke, bruk av bolig, og tilpasninger av ansattes arealer. Forprosjekt ferdig i løpet av høsten 
2018.  Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer 
 
Prosjekt 8216 Nærøysundet skole 
Arbeidet med forprosjekt er igangsatt. Prosjektet skal ivareta tilpasninger med tanke på økt 
elevtall, bedring av ansattes areal, fellesareal, og samarbeid med Ottersøy barnehage. I tillegg 
vil prosjektet ivareta effektivisering av drift og driftskostnader. Skisseprosjekt ferdigstilles 
høsten 2018. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 



 
Prosjekt 8262 Kolvereid skole 
Prosjektet er i utførelsesfasen, noen forsinket i forhold til opprinnelig plan. Prosjektet 
gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8270 Hall/Basseng/Aktivitetsområde 
Arbeidet med en mulighetstudie/konseptutvikling er igangsatt. Prosjektet skal se på plassering 
av disse arealene med tanke på sentrumsutvikling. Forventes ferdig studie i løpet av høsten 
2018. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8308 Utredning fellesareal ved NBBS 
Prosjektet skal ivareta en utvidelse av eksisterende fellesarealer ved NBBS. Finansieringen av 
prosjektet over 2 etg er på plass. Prosjektering er igangsatt. Utførelse avventes til vår 2019.  
 
Prosjekt 8309 Strømaggregat NBBS m.fl. 
Prosjektet igangsatt. Ferdig i løpet av høsten 2018. Pga oppkobling av hovedkjøkken og en 
tilleggskurs vil prosjektet få en mindre overskridelse – antatt kr. 100 – 150 000,-. 
 
Prosjekt 8417 
Opprusting kommunale bygg. 
Følgende prosjekt er og vil bli gjennomført: 
- Oppgradering av gulv kulturhus 
- Oppgradering kjøkken Sjøsiden 
- Asfaltering og fornying av arealene rundt helsesenteret. 
- Oppgradering av Gravvik Oppvekstsenter, utearealer, vindu 
- Energireduserende tiltak – led lys, bedre styring av SD anlegg, 
Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8426 – Tilbygg legekontor/skadestue 
Prosjektet er igangsatt. Prosjektet ivaretar utbedringer i forhold skadestue og akuttinngang. I 
tillegg etableres røntgenrom og deler av øvrige arealer blir oppgradert, som legekontorer. Det 
jobbes nå med utarbeidelse anbudsgrunnlag for det videre arbeid. Prosjektet forventes ferdig i 
løpet av første halvdel av 2019. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8500 Fordelingsnett vannforsyning  
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til vannverket. Dette arbeidet pågår 
fortløpende. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8504 Investering fellesvassverket  
Tiltak med beredskapsledning fra Marøya til Rørvik er igangsatt. I tillegg er det igangsatt 
arbeid med bedre kontroll på lekkasjer, dette i samhandling med alle vannverk. 
Det er behov for større kapasitet på høydebasseng. Basseng på Marøya er et av de tiltakene. 
Prosjektering er igangsatt.  
Det jobbes også med å se på mulighet for utvidet produksjonskapasitet på Finne. 
Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8524/8615 – Sanering av VA – Nedre Kirkåsen 
Del 1 ble ferdigstilt i 2017. Del 2 er nå igangsatt – dette gjelder vegene Vestlivegen og 
resterende vegen Øvre og Nedre Kirkåsen. Prosjektet forventes å være ferdigstilt tidlig høst 
2019. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 



 
Prosjekt 8526 Overvåking og spylekum 
Prosjektet skal ivareta utvidelse av driftsovervåking av vann og avløpsanlegg, samt 
tilrettelegging av vedlikehold av ledningsnettet. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og 
vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8528/8616 – VA – Nordre 
Prosjektet skal ivareta utbedring av eksisterende anlegg, inkl oppgradering sett opp mot nye 
krav og fremtidig utbygging av arealene. Prosjektering utsettes til 2019, med bakgrunn i 
mangel på kapasitet i avdelingen. 
 
Prosjekt 8599 Bakkalandet Vann og avløp 
Prosjektet er igangsatt 2017 og utføres ihht vedtatt utbyggingsavtale. Prosjektet forventes 
avslutte i 2018.   
 
Prosjekt 8605 Oppgradering renseanlegg 
Det er behov for å oppgradere, eventuelt utskifting av renseanlegget i Kolvereidvågen. 
Arbeidet med forprosjektet er nå i sluttfasen. Videre arbeid blir fremlagt som egen sak til KS.  
Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer. 
 
Prosjekt 8614 Rehabilitering avløp 
Prosjekter skal ivareta enkeltsøknader om tilknytting til avløp og mindre oppgraderinger. 
Dette arbeidet pågår fortløpende. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer 
Prosjekt 8703 Opprustning kommunale veier  
Arbeidet følger opp Hovedplan veg. Det er utført arbeider på veger på Foldereid, Vennavika, 
Flosand. Prosjektet gjennomføres ihht budsjett og vedtatt rammer 
 
Prosjekt 8704 Trafikksikkerhetstiltak  
Planlegging ikke igangsatt. Det er pr. d.d ikke vært lagt ut for søknad på tilskudd. 
Videre arbeid på dette blir ikke gjennomført i 2018, da tilskudd fra Fylkeskommunen ikke er 
på plass. 
 
Prosjekt 8806  Utbygging Brekkabakkan  
Anbud innhentet. Kostnadene ble for høye for grunneier. Det planlegges en trinnvis 
utbygging. Videre arbeid er ikke avklart med grunneier. 
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Hovedoversikt

Samlet gjeld

Lån med rentedekning

Ledig likviditet

Lån med faste renter

Netto renterisiko

0 100 200 300 400 500
mill. kr

Nøkkeltall

* Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente

Kommentar

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Samlet gjeld 507 515 -8

- Lån med rentedekning 187 186 1

- Ledig likviditet 152 144 7

- Lån med fast rente 255 265 -10

= Netto renterisiko -86 -80 -6

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Stresstest netto renterisiko (1% renteendring) 0,0 0,0 0,0

Vektet lengde på faste renter 2 år, 8 mnd 3 år -4 mnd

Løpetid på lån 17 år, 10 mnd 18 år, 7 mnd -9 mnd

Lån som må refinansieres innen 12 måneder 0 -5 5

Langsiktige aktiva 0 0 0

Finansrapport - 2. tertial | 2018



1 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

1.1 Kortsiktig, aktiva

1.2 Langsiktig, aktiva

1.3 Passiva

Kommentar

Ja Nei

Det er vedtatt rammer for forvaltningen ✔
Forvaltning av ledig likviditet er i henhold til finansreglementet ✔

Ja Nei

Kommunen har langsiktige finansielle aktiva ✔
Det er vedtatt rammer for forvaltningen ✔
Det utarbeides egen rapport ✔
Forvaltningen er i henhold til finansreglement ✔

Finansreglement Faktisk forvaltning

Krav Min Maks 31.08.2018 31.12.2017

Største enkeltlån (pst av samlet gjeld) ✔ 25 % 15 % 15 %

Andel faste renter av samlet gjeld ✔ 33 % 100 % 50 % 51 %

Andel faste renter av netto gjeld 66 % 66 %

Andel faste renter av lån som belaster kommunekassen 98 % 95 %

Vektet rentebinding (år) ✔ 1,0 5,0 1,4 1,7

Lån som må refinansieres innen 1 år (andel av samlet gjeld) 0 % -1 %

Renter og avdrag som andel av frie inntekter 10,0 % 8,3 %

Finansrapport - 2. tertial | 2018
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2 Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

2.1 Likviditetsoversikt

-0

-0

-0

-0

-0

0

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Estimat Faktisk

mill. kr.

Kommentar

2.2 Plassering av ledig likviditet

Aksjer, Norge

Andre banker

Hovedbank

2,1% (3 M)

32,4% (49 M)

65,5% (99 M)

2.3 Endring i risikoeksponering

0

50

Hovedbank

Andre banker

Pengemarked

Obligasjoner
Aksjer

Annet

-38

45

0

mill. kr
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2.4 Sammensetning av ledig likviditet

Samlet likviditet

Ubrukte lånemidler

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Bundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond

Øvrig likviditet

0 50 100 150
mill. kr

Kommentar

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Ledig likviditet 152 144 8

- Ubrukte lånemidler 60 50 10

- Disposisjonsfond 70 56 14

- Bundne driftsfond 39 39 0

- Bundne investeringsfond 18 18 0

- Ubundne investeringsfond 0 1 -1

= Øvrig likviditet -35 -20 -15

Finansrapport - 2. tertial | 2018
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3 Langsiktige aktiva

3.3 Sammensetning og endring i risikoeksponering

Kommentar

3.1 Sammensetning

Ingen langsiktig aktiva

3.2 Endring i risikoeksponering

Ingen endring

Hovedbank

Andre banker

Pengemarked

Obligasjoner

Aksjer, N
orge

Aksjer, u
tl.

Annet

mill. kr

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Hovedbank 0 0 0

Andre banker 0 0 0

Pengemarkedet 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Aksjer, Norge 0 0 0

Aksjer, utlandet 0 0 0

Annet 0 0 0

Sum 0 0 0
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4 Avkastning på aktiva

4.3 Nøkkeltall

Kommentar

4.1 Langsiktige aktiva

Ingen langsiktig aktiva

Avkastning 
i fjor

Budsjettert 
avkastning i år

Avkastning 
til nå

mill. kr

4.2 Kortsiktig likviditet

1

2

Renteinntekter 
i fjor

Budsjetterte 
renteinntekter i år

Renteinntekter 
til nå

2,5

2,2

1,6

mill. kr

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Norges Banks styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. Nibor 1,03 % 0,81 % 22 p.

Budsjettert rente (%) 1,20 % 1,20 % 0 p.

Oslo Børs (OSEBX) -indeks 907 814 10,2 %

Oljepris (brent spot) 77,4 $ 66,9 $ 10,6 $

Finansrapport - 2. tertial | 2018
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5 Sammensetning av lån

5.3 Endring i sammensetning av lån

Kommentar

5.1 Lån fordelt på lånekilder

Husbanken

KLP

Kommunalbanken

15,2% (77 M)

32,2% (163 M)

52,6% (266 M)

5.2 De 10 største enkeltlån (andel i %)

20 (4,0%)

40 (7,9%)

60 (11,9%)

80 (15,8%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mill. kr

Lånekilder 31.08.2018 31.12.2017 Endring

Kommunalbanken 266 266 0

Husbanken 77 78 0

KLP 163 171 -8

Banklån 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Sertifikater 0 0 0

Andre 0 0 0

Sum 507 515 -8

Finansrapport - 2. tertial | 2018
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5.4 Sammensetning av gjeldsporteføljen

Samlet gjeld

Videreutlån

Ubrukte lånemidler

Netto gjeld

VARFS

Rentekompensasjon

Lån som belaster kommunekassen

0 100 200 300 400 500
mill. kr

Kommentar

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Samlet gjeld 507 515 -8

- Videreutlån 64 62 1

- Ubrukte lånemidler 60 50 10

= Netto gjeld 384 403 -19

- VARFS-formål (grunnlag) 70 70 0

- Rentekompensasjon fra Staten (grunnlag) 53 53 0

= Lån som belaster kommunekassen 261 280 -19

* Figuren viser hvor stor andel av samlet gjeld som per. 31.8.2018bidrar til å belaste kommunens økonomi

* Fellesnevner for de grå søylene er at dette er gjeld hvor rentekostnader enten blir motsvart av tilsvarende

renteinntekter (videreutlån og ubrukte lånemidler), dekket av lovregulerte gebyrer (VARF), eller kompenser av

staten (rentekompensasjon).

* Kommunens netto gjeld utgjør 406 mill. kroner. Av dette blir gjeld på 384 mill. kroner sikret gjennom lovregulerte

gebyrer og stønadsordninger.

* Ved utgangen av 2. tertial utgjør lån som belaster kommunens drift 261mill. kroner.
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6 Løpetid for passiva

6.1 Vektet løpetid på lån

31.08.2018

31.12.2017

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

17,8

18,6

år

Kommentar

* Gjennomsnittlig løpetid på kommunens

gjeldsportefølje er 17,8 år. Dette er omtrent samme nivå

som ved årsskifte.

6.2 Lån som må refinansieres

3 mnd 6 mnd 12 mnd

-5 -5 -5

31.08.2018 31.12.2017

mill. kr

Kommentar

6.3 Avdrag på lån

10

20

Budsjettert 
avdrag

Minimum- 
avdrag

21,8
20,0

mill. kr

Kommentar

• Minimumsavdrag er estimert til 20 mill. kroner

• I 2018 er det budsjettert med 21,8 mill. kroner i

avdrag.
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7 Verdi på lån

7.1 Markedsverdi

-200

Banklån flytende Banklån fast
Obligasjoner 

flytende
Obligasjoner 

fast Sertifikater Renteavtaler

-187

-322

mill. kr

7.2 Bokført verdi og markedsverdi

Kommentar

Bokført verdi Markedsverdi

Banklån - flytende rente -187 -187

Banklån - fast rente -320 -322

Obligasjoner - flytende rente 0 0

Obligasjoner - fast rente 0 0

Sertifikater 0 0

Rentebytteavtaler 0 0

Sum -507 -509

• Alle lån er i hovedsak tatt opp som ordinære avdragslån med flytende eller faste rentebetingelser.

• Kommunen har ingen lån i obligasjonsmarkedet eller sertifikatmarkedet.

• Samlet markedsverdi på kommunens gjeld er 509 mill. kroner.

• 63 % av lånene har fast rente.
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8 Vesentlige markedsendringer

8.1 Finansielle nøkkeltall

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Norges Banks styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. Nibor 1,03 % 0,81 % 22 p.

3 års fast rente 1,61 % 1,28 % 33 p.

5 års fast rente 1,83 % 1,54 % 29 p.

10 års fast rente 2,15 % 1,94 % 21 p.

5 års statsobligasjoner 1,42 % 1,15 % 27 p.

Oslo Børs (OSEBX) -indeks 907 814 10,2 %

S & P 500 - indeks 2 902 2 674 7,9 %

EUR/NOK (kroner pr. euro) 9,73 9,84 -1,1 %

USD/NOK (kroner pr. usd) 8,38 8,20 2,1 %

Oljepris (Brent spot) 77,4 $ 66,9 $ 10,6 $

8.2 Historisk renteutvikling

1,0 %

2,0 %

3,0 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5års swaprente Nibor 3 Styringsrente

Kommentar

• Styringsrenten er fortsatt på 0,5 pst. og har vært

uendret siden mars 2016.

• Markedet forventer at Norges Bank vil heve

styringsrenten med 0,25 pst. i september 2018.

• Det har vært betydelige endringer i 3 mnd. Nibor i

løpet av året. Fra 0,8 pst. i starten av året til 1,17 pst.

i ultimo mars. I andre tertial har renten ligget

mellom 1,0 pst. og 1,1 pst. Renteøkningen skyldes i

hovedsak økte renter i USA.

8.3 Den norske rentekurven

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31-08-2018 31-12-2017

år

Kommentar

• Den norske rentekurven har hatt et markert skifte

etter årsskiftet 2017.

• Renteøkningen i både korte og lange renter er drevet

av oppgang i amerikanske renter. Økte renter i

Amerika kan forklares med gode makroøkonomiske

tall. Denne økningen slå nå inn i det norske

rentemarkedet.

• 5 års swaprenter økte med 50 punkter siden januar

• 10 års renter har også økt tilsvarende siden

årsskiftet.
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9 Endringer i låneporteføljens risikoeksponering

9.1 Nøkkeltall for risikoeksponering

Renterisiko 31.08.2018 31.12.2017 Endring

Stresstest av samlet gjeld (1% renteøkning) 1,9 1,8 0,0

Andel fast rente av samlet gjeld 50 % 51 % -1 p.

Vektet rentebinding samlet gjeld (år) 1,4 1,7 -0,2

Estimert rentekostnad 11,0 9,3 1,6

Budsjettert rentekostnad 12,4 13,5 -1,1

Likviditetsrisiko

Lån som må refinansieres innen 12 måneder 0 -5 5

Vektet løpetid (år) 17,8 18,6 -0,7

Gjeld

Netto gjeld (mill. kroner) 384 403 -19

Netto gjeld per innbygger (tusen kroner) 75 79 -4

9.2 Stresstest (1 % renteøkning)

1

2

31.08.2018 31.12.2017

1,9 1,8

mill. kr

Kommentar

• En økning i renten på 1 % øker kommunens årlige

rentekostnader med om lag 2,0 mill. kroner

9.3 Andel fast rente av samlet gjeld

20 %

40 %

31.08.2018 31.12.2017

50,2 % 51,4 %

Kommentar

• Andelen faste renter utgjør 50,2 % av samlet gjeld.

Det er 1,2 prosentpoeng lavere enn ved årsskifte.

• Faste renter er sikret gjennom fastrenteavtaler.

• Kommunen har ingen rentebytteavtaler.
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9.4 Vektet rentebinding samlet gjeld

31.08.2018

31.12.2017

0.0 0.5 1.0 1.5

1,4

1,7

år

Kommentar

• Ved utgangen av 2. tertial var vektet rentebinding på

like i underkant av 1,4 år.

• Dette er litt lavere enn ved årsskifte.

• Kommunen har vedtatt mål om at vektet

rentebinding skal være mellom 1 og 5 år.

9.5 Rentekostnad inneværende år

5

10

Rentekostnad 
til nå 
2018

Estimat 
Rentekostnad 

2018

Budsjettert 
Rentekostnad 

2018

7,8

11,0

12,4

mill. kr

Kommentar

Anslått rentekostnad inneværende år gitt dagens

rentenivå og påløpte rentekostnader hittil i år.

I tillegg vil rentekostnaden påvirkes av årets låneopptak

mht tidspunkt for låneopptak og rentebetingelser, som

ligger inne i budsjettert rentekostnad.

9.6 Netto gjeld per innbygger

50

Landet uten Oslo 

2017 (SSB)

Nord-Trøndelag 

2017 (SSB)

Nærøy (-2
017) 

2017 (SSB)

Nærøy (-2
017) 

2018 (Estimat)

45,9

35,9

44,8

74,9

tusen kr

Kommentar

Kommunen har en netto gjeld på vel 384 mill. kroner.

Netto gjeld per innbygger på i overkant av 74,9 mill.

kroner.
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10 Markedsrenter og egne rentebetingelser

10.1 Egne rentebetingelser

10.2 Markedsrenter

Kommentar

Rentesats

Vektet årlig

rentebinding (år) Benchmark

Budsjettert rente 2,00 %

Gjennomsnittlig rente 1,84 % 1,44 1,48 %

Lån med flytende rente 1,57 % 2 uker 1,15 %

Lån med fast rente 2,00 % 2,26 1,62 %

Rentebytteavtaler 0,00 % 0,00 1,15 %

31.08.2018 31.12.2017 Endring

Norges Banks styringsrente 0,50 % 0,50 % 0 p.

3 mnd. Nibor 1,03 % 0,81 % 22 p.

3 års fast rente 1,61 % 1,28 % 33 p.

5 års fast rente 1,83 % 1,54 % 29 p.

10 års fast rente 2,15 % 1,94 % 21 p.

5 års statsobligasjoner 1,42 % 1,15 % 27 p.

• Vektet årlig rentebinding er et uttrykk på hvor forutsigbar kommunens gjennomsnittsrente er, gitt de

fastrenteavtaler og flytende renteavtaler kommunen har på sitt lån.

• Benchmark er renten som gis i markedet på rapporteringstidspunktet på den tiden som angis i kolonnen "Vektet

årlig rentebinding". Kommunens kredittmargin er ikke regnet med.

• Kommunen har budsjettert med en rente på 2 %.

• Kommunens faktiske gj.sn rente for 2. tertial er på 1,84 %.
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11 Vedlegg

11.1 Eksisterende lån

Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente

Forutsigbar

rente Løpetid lån

1 Husbanken_14633361 10 p.t. 0 1,584

%

14 d 14 år, 6

mnd

2 Husbanken_14633361 40 p.t. 0 1,584

%

14 d 15 år

3 Husbanken_14633361 50 p.t. 0 1,584

%

14 d 15 år, 4

mnd

4 Husbanken_14633926 10 p.t. 3 808 388 1,584

%

14 d 15 år, 8

mnd

5 Husbanken_14633926 40 p.t. 7 597 398 1,455

%

14 d 15 år, 11

mnd

6 Husbanken_14633926 50 p.t. 4 350 645 1,455

%

14 d 16 år, 5

mnd

7 Husbanken_14634577 10 p.t. 13 421 052 1,455

%

14 d 16 år, 8

mnd

8 Husbanken_14634577 20 p.t. 3 455 238 1,455

%

14 d 17 år, 3

mnd

9 Husbanken_14635224 10 p.t. 4 736 842 1,455

%

14 d 17 år, 11

mnd

10 Husbanken_14636239 10 p.t. 3 000 000 1,455

%

14 d 18 år, 10

mnd

11 Husbanken_14636239 40 p.t. 7 000 000 1,455

%

14 d 19 år, 3

mnd

12 Husbanken_14637105 10 p.t. 5 000 000 1,455

%

14 d 19 år, 8

mnd

13 Husbanken_14637105 40 p.t. 5 000 000 1,455

%

14 d 20 år, 2

mnd

14 Kommunalbanken_92007

0002.00.60398

Fast 6 916 000 1,630

%

9 mnd, 18 d 12 år, 9

mnd

15 Kommunalbanken_92009

0002.00.70058

NIBOR 3M 78 193 604 1,630

%

14 d 8 år, 6 mnd

16 Kommunalbanken_92008

0002.00.70059

NIBOR 3M 28 228 944 1,630

%

14 d 8 år, 9 mnd

17 Kommunalbanken_92010

0002.00.80522

Fast 6 825 000 1,860

%

4 år, 8 mnd 10 år, 2

mnd

18 Kommunalbanken_92011

0002.01.00681

Fast 51 925 000 1,560

%

1 år, 8 mnd 33 år, 3

mnd

19 Kommunalbanken_92012

0002.01.00406

Fast 14 666 720 1,770

%

2 år, 8 mnd 22 år, 2

mnd
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Nr Lånegiver/lånenr Rentetype Hovedstol Rente

Forutsigbar

rente Løpetid lån

20 Kommunalbanken_92013

0002.01.00695

Fast 17 735 920 1,940

%

3 år, 2 mnd 33 år, 3

mnd

21 Kommunalbanken_92014

0002.01.10803

Fast 7 696 000 2,390

%

7 år, 3 mnd 18 år, 3

mnd

22 Kommunalbanken_92015

0002.01.20404

p.t. 3 567 930 1,570

%

14 d 18 år, 11

mnd

23 Kommunalbanken_92016

0002.01.30052

Fast 8 060 000 2,850

%

3 mnd, 12 d 19 år, 9

mnd

24 Kommunalbanken_92017

0002.01.40034

Fast 18 312 000 2,840

%

20 d 20 år, 6

mnd

25 Kommunalbanken_ 0002.01.50053 Fast 24 264 710 1,798

%

2 år, 5 mnd 16 år, 5

mnd

26 KLP_94009 8317.50.28628 Fast 7 125 000 2,450

%

1 år, 1 mnd 9 år, 3 mnd

27 KLP_94010 8317.50.31122 Fast 24 003 500 2,400

%

12 mnd, 0 d 15 år, 1

mnd

28 KLP_94011 8317.50.31173 Fast 20 221 500 2,450

%

1 år, 1 mnd 15 år, 1

mnd

29 KLP_94012 8317.52.50436 Fast 14 907 300 2,090

%

4 år, 5 mnd 18 år, 5

mnd

30 KLP_96017 8317.53.20302 Fast 7 672 500 2,850

%

3 mnd, 13 d 15 år, 3

mnd

31 KLP_94005 8317.50.00995 Fast 8 625 000 1,850

%

2 år 11 år

32 KLP_ 8317.53.72507 Fast 29 374 125 1,590

%

1 år, 5 mnd 16 år, 5

mnd

33 KLP_8317.54.01698 Fast 6 035 000 2,485

%

6 år, 11 mnd 17 år, 5

mnd

34 KLP_8317.54.55712 Fast 27 621 000 1,690

%

2 år, 11 mnd 18 år, 5

mnd

35 Husbanken_14637800 10 p.t. 5 000 000 1,455

%

14 d 20 år, 8

mnd

36 Husbanken_14637800 40 p.t. 5 000 000 1,455

%

14 d 21 år, 3

mnd

37 KLP_8317.55.37026 Fast 17 640 000 1,970

%

4 år, 2 mnd 24 år, 2

mnd

38 Husbanken_14638283_10 p.t. 10 000 000 1,574

%

14 d 21 år, 8

mnd
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11.2 Eksisterende rentekontrakter

Nr Kontraktsnummer Hovedstol Fastrente Start dato Gjenstående løpetid

No results
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11.3 Konfidensialitet og disclaimer

Rapporten er konfidensiell. Distribusjon til andre enn kommunens administrasjon og styre må godkjennes av

SpareBank 1 SMN.

11.4 Rapportens grunnlag

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning setter rammene for rapportering av

gjeldsforvaltningen.

Gjeldsrapporten gir et statusbilde av kommunens gjeldsforvaltning.

Gjeldsrapporten med unntak av kommentarer er utarbeidet av SpareBank 1 SMN, på oppdrag fra kommunen.

Informasjon og innrapporterte tall fra kommunen danner grunnlaget for rapporten.

11.5 Definisjoner og beregninger

Begrep Definisjon

Andel fast rente Andel fast rente er beregnet som andel av samlet gjeld.

Anslått

rentekostnad

Anslått rentekostnad er beregnet med utgangspunkt i kommunens gjeldsportefølje

(forventet utvikling kommende 12 mnd.), løpende renteavtaler og markedsrenter (forventet

utvikling kommende 12 mnd.).

Avdrag på lån

inneværende år

Avdrag på lån inneværende år gir en oversikt over kommunens budsjetterte avdrag samt

kommunens beregning av minimumsavdrag.

Benchmark - rente Referanserente eller sammenlignbar rente i dagens marked. Benchmark er basert på

gjeldende rentekurve ved rapporteringstidspunkt og angitt varighet/lengde på renten en

ønsker en sammenligning av. Bechmark rente er uten kredittmargin. Ved sammenligning av

egen rentebetingelse og Benchmark rente, må kommunen legge til kredittmargin for at de

to rentene skal være sammenlignbare.

Eksternfinansiert

kapital

Med eksternfinansiert kapital menes den delen av gjeldsporteføljen som er

selvfinansierende ved at kapitalkostadene dekkes av kommunale gebyrer, husleieinntekter,

refusjoner og statlige tilskuddsordninger, beregnet som summen av VARFS-grunnlaget og

grunnlag for rentekompensasjon fra staten.

Fast rente Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente. Renter på lån og finansielle

instrumenter er inkludert i beregningen.

Flytende rente Renter med løpetid under ett år er definert som flytende rente. Renter på lån og finansielle

instrumenter er inkludert i beregningen. P.t.-lån er definert som flytende rente.

Gjennomsnittlig

rente

Gjennomsnittlig rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av rentesatser på lån og

finansielle instrumenter.

Kredittmargin Med kredittmargin menes det rentepåslag långiver har på markedsrentene.

Lån som belaster

kommunekassen

Med lån som belaster kommunekassen menes kommunens samlede innlån fratrukket videre

utlån, ubrukte lånemidler og eksternfinansiert kapital.

Lån til

investeringsformål

Lån til investeringsformål er kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån.

Markedsrente Generelt uttrykk for rentenivået på ulike løpetider i markedet.

Netto gjeld Med netto gjeld menes kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån og ubrukte

lånemidler.

Netto gjeld pr.

innbygger

Netto gjeld pr. innbygger er beregnet som netto gjeld dividert på antall innbyggere i

kommunen.
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11.6 Kontaktpersoner - SpareBank 1

Begrep Definisjon

Nibor Norwegian Interbank Offered Rate. Den renten som norske banker låner penger til seg i

mellom.

Refinansiering

kommende 12 mnd.

Refinansiering kommende 12 måneder er beregnet som den delen av gjelden som skal

refinansieres, typisk rullerende sertifikater og obligasjoner. Avdrag på lån er ikke inkludert i

beregningen.

Rentekompensasjon

fra staten

(grunnlag)

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få kompensert renteutgifter til utvalgte

formål, herunder kirkebygg og skolebygg. Rentekompensasjon utbetales etterskuddsvis og

beregnes på grunnlag av rentekostnader etter et tilsvarende husbanklån med flytende rente

over 20 år med 5 års avdragsfrihet. Kommunen beregner seg frem til hva grunnlaget for

rentekompensasjon er, og implementerer dette i inputarket. Avdragene må kommunen

dekke selv.

Samlet gjeld Med samlet gjeld menes kommunens totale innlån, eksklusive eventuelle

pensjonsforpliktelser.

Stresstest (1 %) Rentefølsomhet er et uttrykk for hvor mye kommunens årlige rentekostnader øker med

dersom renten økes med 1 %. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens samlede lån og

finansielle instrumenter på rapporteringstidspunktet.

Ubrukte lånemidler Med ubrukte lånemidler menes midler som står på bankkonto i påvente av en investering /

forbruk.

VARFS-formål

(grunnlag)

Med VARFS-formål (grunnlag) menes den delen av gjeldsporteføljen relatet til vann, avløp,

renovasjon, feiing og slam som er selvfinansierende ved at kapitalkostnadene dekkes av

kommunale gebyrer.

Vektet løpetid Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (kapitalstrømmer på

lån og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som

durasjon på låneporteføljen.

Vektet rentebinding Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (rentebinding på lån

og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som durasjon

på rentebindingen.

Videre utlån - andre Lån som kommunen har tatt opp for videre utlån til virksomheter utenfor kommunekassen.

Videre utlån -

startlån

Lån som kommunen har tatt opp i Husbanken for videre utlån (startlånsordningen).

Navn Ansvarsområde Virksomhet E-mail Telefonnummer

Stig Ove Gravdal fagansvar kommuner SpareBank 1 SMN stig.ove.gravdal@smn.no 93 44 99 44

Robert Ness rentesikring SpareBank 1 Markets robert.ness@smn.no 95 80 63 38
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5.3.  Budsjettskjema 1A - drift 

Revidert 

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2018 budsjett 2017 Regnskap 2016 Note

Skatt på inntekt og formue 117 632 000     113 000 000     110 312 205     1

Ordinært rammetilskudd 198 315 000     194 260 000     188 063 916     1

Skatt på eiendom 16 000 000       13 900 000       11 945 266       2

Andre direkte eller indirekte skatter 24 000               24 000               25 077               

Andre generelle statstilskudd 69 267 532       2 200 000         3 039 423         3

Sum frie disponible inntekter 401 238 532     323 384 000     313 385 887     

Renteinntekter og utbytte 2 221 000         2 280 000         2 595 527         4

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                          -                          

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 12 400 000       13 500 000       10 581 451       5

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                          -                          -                          

Avdrag på lån 19 500 000       17 640 000       15 956 130       6

Netto finansinnt./utg. (29 679 000)      (28 860 000)      (23 942 054)      

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                          -                          -                          

Til ubundne avsetninger 97 895 465       21 777 725       19 230 554       

Til bundne avsetninger -                          300 000             4 458 293         

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 13 498 506       6 203 665         12 198 178       

Bruk av ubundne avsetninger 2 142 500         2 906 306         1 553 060         

Bruk av bundne avsetninger 2 073 889         3 934 532         4 972 177         

Netto avsetninger (80 180 569)      (9 033 222)        (4 965 433)        

Overført til investeringsbudsjettet 450 000             -                          -                          

Til fordeling drift 290 308 144     284 890 778     284 478 401     

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -                          -                          278 274 736     

Mer/mindreforbruk 290 928 963     284 890 778     6 203 665         



5.4.  Budsjettskjema 1B
Budsjett         

2018

Regulert 

budsjett 2017

Regnskap           

2016

100 RÅDMANN 34 245 305       33 362 648       29 608 500       

101 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 1 591 396         (2 343 698)        (7 100 649)        

201 LEDER FOR INNVANDRINGSTJENESTEN 1 559 887         

160 OSK 4 972 780         4 751 778         4 571 625         

200 OPPVEKST- OG KULTURSJEFEN 29 457 719       31 163 397       30 754 438       

220 ABELVÆR OPPVEKSTSENTER 1 766 202         2 301 677         2 557 564         

222 FOLDEREID OPPVEKSTSENTER 5 690 410         5 258 654         5 138 111         

223 GRAVVIK OPPVEKSTSENTER 4 181 931         3 809 024         3 915 433         

224 KOLVEREID SKOLE 14 806 677       15 159 974       16 753 133       

225 LUND SKOLE 515 000             345 000             462 761             

226 NÆRØY UNGDOMSSKOLE 17 269 930       16 911 391       17 160 822       

227 OPLØ OPPVEKSTSENTER -                     1 481 033         1 408 235         

228 NÆRØYSUNDET  SKOLE 11 382 217       10 022 499       9 803 050         

229 VÆRUM BARNEHAGE 1 494 920         1 460 901         1 270 074         

240 KOLVEREID BARNEHAGE 13 810 288       12 769 435       11 894 405       

260 KULTUR OG FRITID 5 938 113         5 655 749         4 905 063         

300 HELSE OG SOSIALSJEF 18 457 180       28 005 988       27 548 122       

301 NAV 3 689 950         5 682 479         7 118 709         

320 LEDER NBBS 1 17 707 860       19 125 789       19 025 820       

330 LEDER NBBS 2 23 524 854       22 538 991       20 948 217       

340 MILJØTJENESTEN 16 269 735       17 086 376       15 863 181       

350 LEDER FOR HJEMMEBASERTE TJENESTER 14 754 980       14 581 045       13 952 935       

360 LEDER RUS/PSYKIATRI 9 286 937         8 115 354         8 366 682         

370 LEDER TJENESTER I BOKOLLEKTIV 15 377 970       14 705 961       13 963 803       

380 FOREBYGGENDE ENHET 13 671 520       -                     -                     

400 DRIFT OG UTVIKLINGSSJEF 1 706 973         1 789 721         2 452 160         

410 BYGNINGSSJEF 882 240             1 093 841         1 158 596         

411 KOMMUNEINGENIØR 12 536 262       10 913 393       12 315 575       

412 BRANNSJEF 2 683 776         3 191 775         2 761 868         

413 EIGENDOMSSJEF 20 192 987       21 191 541       23 376 165       

420 JORDBRUKSSJEF 1 107 322         1 056 310         844 163             

421 SKOGBRUKSSJEF 1 048 120         869 438             325 070             

422 NÆRINGSKONSULENT 265 500             276 306             64 085               

562 SELVKOST - VANN (1 339 951)        (1 024 742)        (2 049 198)        

563 SELVKOST - AVLØP (587 936)           (490 959)           (883 110)           

564 SELVKOST - RENOVASJON 78 421               54 315               (302 323)           

565 SELVKOST - SLAM 85 349               -                     (355 478)           

566 SELVKOST - FEIING (61 609)              (43 012)              (48 018)              

621 FELLESVASSVERKET -                     -                     (796)                   

650 PPT -                     -                     (2)                        

800 SKATTER, RAMMETILSK, RENTER, AVDRAG, M.V (29 092 252)      (25 938 594)      (21 274 052)      

Netto - fordelt fra 1A 290 928 963     284 890 778     278 274 736     















BUDSJETTREGULERING 

VEDTAK             BUDSJETT OPPRINNEL. REVIDERT ØKTE UTG./ SPARTE UTG.

            KONTONR. BUDJETT BUDSJETT RED. INNT. ØKTE INNT.

Jf gj.gang 18/10 10100 300 12015 1 627 590                 1 475 000                 152 590                    

Jf gj.gang 18/10 10100 300 25402 785 000                    435 000                    350 000                    

Jf gj.gang 18/10 13700 380 24100 440 000                    942 590                    502 590                    

Jf Fred 18700 800 80000 -114 332 000           -116 032 000           1 700 000                 

Jf Fred 18000 800 84000 -197 015 000           -197 615 000           600 000                    

Jf Fred 15400 800 88000 22 870 932               25 170 932               2 300 000                 

Havbruksfond 18100 800 84000 -                            -67 124 532,47        67 124 532,47         

Havbruksfond 15400 800 88000 25 170 932,29        92 295 464,76         67 124 532,47         

Red avdrag 15100 800 87000 21 800                      -2 278 200                2 300 000                 

Red avdrag 15400 800 88000 92 295 465               94 595 465               2 300 000                 

Jf gjennomgang Øyvind 12000 370 25483 20000 25 000                      5 000                         

Jf gjennomgang Øyvind 19500 370 25483 0 -5 000                       5 000                         

Jf gjennomgang Reidun 11230 100 12002 1042 0 78 519                      78 519                      

Jf gjennomgang Reidun 19500 100 12002 1042 0 -78 519                     78 519                      

Regulering omst.progr. 18700 800 80000 -116032000 -117 632 000           1 600 000                 

Regulering omst.progr. 18740 800 80000 -5500000 -6 500 000                1 000 000                 

Regulering omst.progr. 18000 800 84000 -197615000 -198 315 000           700 000                    

Regulering omst.progr. 15400 800 88000 94595465 97 895 465               3 300 000                 



BUDSJETTREGULERING 

VEDTAK             BUDSJETT OPPRINNEL. REVIDERT ØKTE UTG./ SPARTE UTG.

            KONTONR. BUDJETT BUDSJETT RED. INNT. ØKTE INNT.

KS november 15900 100 12004 2 300 000        1 547 358        752 642           

KS november 15900 413 12120 -                    60 026             60 026             

KS november 15900 413 13000 863 900           894 100           30 200             

KS november 15900 413 13010 105 700           128 755           23 055             

KS november 15900 200 20110 -                    13 333             13 333             

KS november 15900 222 20202 -                    1 000                1 000                

KS november 15900 224 20204 25 000             25 000             -                    

KS november 15900 200 20210 320 000           295 915           24 085             

KS november 15900 201 21303 -                    7 485                7 485                

KS november 15900 413 22102 2 700                2 792                92                     

KS november 15900 413 22103 44 200             44 231             31                     

KS november 15900 413 22104 391 000           395 413           4 413                

KS november 15900 413 22109 -                    12 280             12 280             

KS november 15900 411 22109 12 200             -                    12 200             

KS november 15900 200 22210 35 000             35 432             432                   

KS november 15900 413 22220 182 000           182 096           96                     

KS november 15900 413 22222 320 000           329 206           9 206                

KS november 15900 413 22223 46 000             46 598             598                   

KS november 15900 413 22224 748 000           965 586           217 586           

KS november 15900 413 22225 2 300                2 341                41                     

KS november 15900 413 22226 3 202 000        3 208 959        6 959                

KS november 15900 413 22227 70 000             70 395             395                   

KS november 15900 413 22228 545 000           545 174           174                   

KS november 15900 413 22230 91 500             94 075             2 575                

KS november 15900 201 24204 49 000             49 331             331                   

KS november 15900 350 25470 4 100                4 100                -                    

KS november 15900 413 26110 2 849 000        2 858 033        9 033                

KS november 15900 413 26111 -                    4 429                4 429                

KS november 15900 413 26112 -                    19 067             19 067             

KS november 15900 413 26113 -                    35                     35                     

KS november 15900 413 26510 1 384 000        1 384 854        854                   

KS november 15900 413 26520 37 500             37 540             40                     

KS november 15900 413 26530 249 600           249 635           35                     

KS november 15900 413 26540 231 600           234 789           3 189                

KS november 15900 413 26541 241 000           253 707           12 707             

KS november 15900 413 26560 251 000           251 325           325                   

KS november 15900 413 26570 227 000           217 390           9 610                

KS november 15900 410 30100 7 700                330                   7 370                

KS november 15900 410 30300 82 000             82 557             557                   

KS november 15900 411 31500 -                    46 862             46 862             

KS november 15900 421 32000 6 200                6 263                63                     

KS november 15900 421 32001 51 200             51 277             77                     

KS november 15900 411 32500 38 800             38 868             68                     

KS november 15900 411 33000 113 500           113 546           46                     

KS november 15900 411 33200 1 000 000        1 267 488        267 488           



KS november 15900 411 33210 -                    377                   377                   

KS november 15900 411 33220 91 000             91 186             186                   

KS november 15900 411 33230 58 700             67 494             8 794                

KS november 15900 411 33240 -                    20 320             20 320             

KS november 15900 411 33500 249 000           249 510           510                   

KS november 15900 566 33810 -                    13 930             13 930             

KS november 15900 412 33900 146 000           146 470           470                   

KS november 15900 562 34000 268 500           311 977           43 477             

KS november 15900 562 34500 2 081 000        2 389 890        308 890           
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Sak: Politiråd og avtale om tjenestetilbud   

 
 

Vedlegg: 
1 Utkast avtale om tjenestetilbud + politirådsavtale Namdalen eksempel 
2 Nærøy og Vikna lensmannskontor – politiråd og avtale om 

tjenestetilbud 
 
Bakgrunn 
 
Nærøy kommune har i dag en avtale kalt Politirådsavtalen. Nærøy er tilbudt en ny avtale som 
er kalt: Avtale om tjenestetilbud.  
 
 
Det er ulikt på hvordan kommuner har valgt å ta imot denne arbeidspakken. Noen har valgt 
bort Avtale om tjenestetilbud og beholdt Politirådsavtalen, noen har bakt de sammen til en 
avtale; Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd og noen har opprettet 
begge avtalene. 
 
Vurdering 
Med begrunnelse i etableringen av Nærøysund kommune mener rådmannen at for Nærøy 
kommune er det ikke hensiktsmessig å inngå en ny avtale nå, men beholder tidligere avtale 
om politiråd.   
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune viderefører politirådsavtalen. 
  
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune viderefører politirådsavtalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 
 
 
 
 

Avtale om tjenestetilbud og 
samarbeidsavtale om politiråd 

 
mellom --------- kommune og Trøndelag politidistrikt 

 
 
 

 
Avtalen er inngått og signert --.--.2018 
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1. Innledning /formål 
 
Politiets samfunnsoppdrag fremgår av politilovens § 1: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende 
virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og 
alminnelige velferd for øvrig 
 
Politiets samfunnsoppdrag har mange grensesnitt opp mot kommunene, bl.a kriminalitetsforebygging, beredskap og 
trygghet. Nærpolitireformen legger opp til økt samarbeid mellom kommune og politiet og dette skal sikres gjennom 
forpliktende og gjensidige avtaler. Politimesteren skal etter ønske fra kommunene legge frem en skriftlig redegjørelse for 
tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne kan 
forvente og hvordan politiet skal sikre tett kontakt med bl.a lokale frivillige organisasjoner skal vektlegges. Dokumentet skal 
være presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet1. 
 
Utvikling av et godt tjenestetilbud er avhengig av samarbeid/samhandling mellom politi og kommune. Det er kommunene 
som sitter med mange av tiltakene/virkemidlene, spesielt innenfor forebygging. 
 
Denne avtalen gir en beskrivelse av politiets tjenestetilbud og har som formål å legge grunnlag for et gjensidig og 
forpliktende samarbeid mellom kommune og politi som det skal være mulig å evaluere.   

2. Tjenestetilbud 
Tjenestetilbudet til innbyggerne i ------- kommune ivaretas av Namdal politistasjonsdistrikt som omfatter kommunene i 
Namdal, Osen kommune og Bindal kommune i Helgeland, med tjenestested i Namsos, Grong, Lierne og Kolvereid.  
 
Namdal politistasjon har åpent hverdager, hvor av en dag ut over vanlig kontortid, for publikumsekspedisjon. Her har 
innbyggerne mulighet til å levere anmeldelser, og få støtte og bistand knyttet til søknader, sivil rettspleie og 
forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets tjenestetilbud. 
 
Lensmannskontoret på Kolvereid har åpent kl. 8-15 på hverdager for publikumsekspedisjon. 
  
Politiet kan kontaktes på telefon 02800 og 112 (nødtelefon) hele døgnet. 95 % av nødtelefonene skal besvares inne 20 
sekunder.  
 
Namdal politistasjonsdistrikt skal gi en fullverdig polititjeneste innenfor sitt geografiske område.  
 
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas av politikontaktene, dedikerte forebyggere og politipatruljen. Felles 
forebyggende enhet understøtter tjenesteenhetenes forebyggende arbeid.  Kriminalitetsforebygging skal være politiets 
primærstrategi, arbeidet skal være kunnskapsstyr og skal utføres i nær samhandling med kommunene og andre 
samarbeidspartnere. Politiet vil i løpet av de nærmeste årene få resultatindikatorer på kriminalitetsforebyggende arbeid.  
 
Beredskapen ivaretas av døgnkontinuerlig politiberedskap og innsatsledelse med utgangpunkt fra Kolvereid og Namsos.  
Operasjonssentralen og Felles operative tjenester understøtter beredskapene i tjenesteenhetene og sørger prioritering og 
koordinering av oppdrag.  Kravet til responstid i Trøndelag politidistrikt er at politiet skal være på stedet i 80% av 
oppdragene innen 20 minutter i tettbygde strøk (2000 – 20000 innbyggere) og 37 minutter utenfor tettbygd strøk . 
Responstidskravet gjelder for oppdrag som gjelder liv, helse og samfunnsviktige verdier.   
 
Tjenesteenheten etterforsker det store flertallet av straffesaker i sitt geografiske område. Dette blir utført av 
etterforskningsledere, etterforskere og politipatruljer i tjenesteenheten.  Felles påtale og Felles enhet for etterretning og 
etterforsking understøtter etterforskningen i tjenesteenheten med rådgivning, kapasitetsforsterkning og 
spesialistkompetanse. Felles Straffesaksinntak håndterer alle straffesaker i initialfasen og sikrer døgnkontinuerlig 
etterforskningsledelse.  Riksadvokat og Politidirektorat gir prioriteringer for straffesaksbehandlingen. 
Kriminalitetsområdene vold og seksuelle lovbrudd mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet er særlig 
prioriterte områder. Krav til straffesaksbehandlingen er knyttet til resultatindikatorer på restanser, tilrettelagte avhør og 
saksbehandlingstid og oppklaringsprosent voldtektssaker, prioriterte voldssaker og U18 saker.  
  
 
 

 
1 Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 
om Nærpolitireformen  



 

3. Politikontakten  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner.  
 
Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. Strategisk nivå er 
tjenesteenhetsleder som møter i politiråd/interkommunale politiråd og inngår forpliktende avtaler med kommunene. 
Operasjonelt nivå vil være politikontakten som den enkelte kommunen kan ta kontakt med eller som tar kontakt med 
kommunen for gjennomføring av det som er avtalt. Taktisk nivå er medarbeider som samarbeider med kommunene om 
konkrete utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle tre nivå med politi og kommune for å løse 
utfordringer i samarbeid med kommunen.  
 
Politikontaktens oppgaver: 

 Tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende 
virksomhet. 

 Være en pådriver for helhetlig forebyggende tjenesteutøvelse i tråd med nærpolitireformens krav og intensjoner. 
 Sørge for oppfølgning av de beslutninger, planer, prioriteringer som gjøres i egen tjenesteenhet og følge opp de 

sentrale bestemmelser/retningslinjene i det forebyggende arbeidet i politidistriktet. 
 Dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging og inngå i et team sammen med andre forebyggere. 
 Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. 
 Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner og sørge for oppfølgning av 

forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommunen. 
 Være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, 

også kommuner der politiet ikke har eget tjenestested 
 Bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike 

samarbeidsaktører i kommunen 
 Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp riktig bruk av 

kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak 
 Opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt og i den/de kommunene hun/han 

er politikontakt for. 
 Arbeide kunnskapsbasert og målrettet, og ha tett samarbeid med distriktets etterretningsfunksjon. 

 Være utøvende ledd for næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og andre. 
 
 

4. Politiråd 
Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet. 
Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til involvering og gjensidig 
ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 
 
Hovedoppgaver: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta kriminalitetsforebygging og trygge 
lokalsamfunn. 

 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene 
 

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i lokalt politi, hvor 
begge parter kan forplikte egne organisasjoner. 



 
 
 
Faste medlemmer i politiråd 

 Ordfører 
 Rådmann 
 SLT-kontakt (hvis kommunen har ansatt slik) 
 Tjenesteenhetsleder 
 Politikontakten 
 
Møteavvikling 

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan være representanter fra 
næringslivet, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre offentlige etater.  
Det gjennomføres tre årlige møter i det interkommunale politirådet på Innherred. Politiråd i Steinkjer kommune avholdes 
ved behov og initieres av politiet eller kommunen. Politikontakt og SLT-koordinator møter i både interkommunalt og 
kommunalt politiråd.  Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes.  Ved oppdukkende behov kan rådet 
møtes på kort varsel. 
 
Sekretariatsfunksjon ivaretas av kommunen.  Det utarbeides referat som arkiveres. 

Lokale mål og oppfølgning  
Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet Steinkjer/Innherred for 
perioden blitt enige om følgende satsningsområder i 2019:  
 
 Vold og seksuelle overgrep mot barn: Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og seksuelle overgrep mot barn 

forebygges i alle samfunnslag. 
 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge: Rusforebygging og oppfølging av barn og unge i risikogrupper. 
 Beredskap og krisehåndtering: Identifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. 
 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: Utvikle handlingsveileder for samarbeid og følge opp denne for 

felles forebyggende innsats. Kontaktpersoner hos politiet er radikaliseringskoordinator og politikontakt. 
 Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping: Samarbeid og samordning av innsats. 

Kontaktpersoner hos politiet er næringslivskoordinator og politikontakt. 

 Skjenking og ruspolitikk: Forebygge overskjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til mindreårige, vold og 

ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

(ovennevte punkter er bare eksempler for å illustrere og tilpasses lokalt) 

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige samarbeidet. Det forutsettes 
at politirådet aktivt etterspør og anvender kunnskap. Dette for å bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag 
for de tiltak som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik at strategiske 
satsninger også gjenspeiles her.  I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i 
arbeidet. SLT-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger i politirådet blir fulgt 
opp av kommunen, politiet og andre. 
 
Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede kriminalitetsutfordringer, i tillegg til 
eventuelle tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.   
 
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 
SLT-funksjonen er en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet og kommune forplikter seg til å videreføre dette 
arbeidet.   
 
SLT-modellen ligg til grunn for all samordnet innsats og samhandling mellom kommunene og politiet i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende perspektivet. Politiråd er strategisk nivå i SLT-modellen. Koordinerende/operasjonelt nivå består 
av enhetsledere i kommunen og tilsvarende i politiet. Utførernivå/taktisk nivå gjennomfører selve tiltakene. SLT-
koordinator er pådriver for arbeidet og kontakten med politiet.   

6. Forventninger til samarbeid 
Både politi og kommune har ansvar for å forankre politirådets beslutninger i egen organisasjon og ledelse.  Kommunen og 
politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. Beslutninger må fattes som konsensusvedtak  
 
Begge parter har ansvar for å gjøre politikontakt og SLT-koordinator kjent i egne organisasjoner.  
 
Kommunen skal aktivt inkludere politikontakt i planarbeid og møter der agenda har aktuelle tema for samarbeidet. Dette 
gjelder både interne møter og møter med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.  
 
Politikontakten skal aktivt søke kontakt med sine samarbeidspartnere i kommunen. Praktisk bør dette gjøres i samarbeid 
med SLT koordinator. Politikontakten skal ha faste møter med SLT koordinator. Innhenting av informasjon om trender og 
utviklingstrekk i lokalsamfunnet er viktig for politikontakten. Kommunen er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i 
dette arbeidet.  
 
Det forventes at kommunen arbeider aktivt for å fremme god folkehelse, hindre utenforskap og har tilstrekkelig ressurser til 
et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Begge parter skal tenke tverrfaglig 
og helhetlig. 

7. Administrative forhold 
Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal til en hver tid behandles etter 
gjeldene lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige samtykker om fritak skal innhentes.  
 
Partene har selv ansvar for journalføring i sine respektive journaler. 
 

8. Evaluering 
Denne avtalen skal være fast sak på politirådets første møte hvert år for evaluering og revidering. Avtalen kan endres 
dersom politi eller kommune mottar nasjonale føringer som tilsier at dette er nødvendig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tittel  Ordfører 

(Politidistrikt)  (Kommune) 



Fra: Helge Thorsen (Helge.Thorsen@naroy.kommune.no)
Sendt: 03.10.2018 15:10:48
Til: Eva Kristin Fuglmo Nubdal
Kopi: 

Emne: VS: Politiråd og avtale om tjenestetilbud.
Vedlegg: Utkast avtale om tjenestetilbud + politirådsavtale Namdalen eksempel (2).docx

 
Fra: Frithjof Pedersen <frithjof.pedersen@politiet.no>
Sendt: 3. oktober 2018 14:37:13
Til: Steinar Aspli
Emne: Politiråd og avtale om tjenestetilbud.
 
Hei!
 
Jeg har forsøkt å kontakte deg, men du har vært opptatt.
 
Sender derfor denne mailen angående avtale mellom politi og kommuner.
 
Vi har og skal videre ha den eksisterende Politirådsavtalen, men i tillegg er det kommet en ny arbeidspakke
fra POD. Dette er arbeidspakke 69: Avtale om tjenestetilbud.
 
Det er ulikt på hvordan kommuner har valgt å ta i mot denne arbeidspakken. Noen har valgt bort Avtale
om tjenestetilbud og beholdt Politirådsavtalen, noen har bakt de sammen til en avtale; Avtale om
tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd og noen har opprettet begge avtalene.
 
Jeg sender deg ett forslag på hvordan en samlet avtale kan se ut, se vedlegg.
 
Jeg har svarfrist overfor POD på 15.10.18 på hva kommunen ønsker. Det er ikke ett krav om at avtaler
skal være ferdige til gitt dato, men hvilken løsning man faller ned på.
 
Som du skjønner har man ulike tilnærminger til hvordan kommunene ønsker det og i påvente av nye
Nærøysundkommune kan det også være en løsning å videreføre dagens "Politirådsavtale" og ta opp
spørsmålet om "Avtale om tjenestetilbud" i den nye kommunen.
 
Jeg inviterer meg selv inn til dere og ber deg komme med ett forslag for når dette kan bli.
 
 
 
Mvh
 
Frithjof Pedersen
Politioverbetjent
Avsnittsleder forebyggende og patrulje
Tjenesteenhet Namdal
Trøndelag politidistrikt
 
Nærøy og Vikna lensmannskontor
Foldavegen 4655
7970 KOLVEREID
 
Telefon: 74113320/ 91580152
E‐post: Frithjof.pedersen@politiet.no
www.politi.no
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Sak: Namdalsstrategien 2018-20225 med handlingsplan 2018-

2019 og kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd   
 
 

Vedlegg: 
1 Namdalsstrategien 2018 - 2025 - komplett 

 
Bakgrunn 
Namdalsstrategien og handlingsplan skal ifølge vedtektene for Namdal regionråd behandles 
på Namdalstinget. Grunnet en omfattende og tidskrevende prosess som ikke kom i havn på 
Namdalstinget, fikk regionrådet delegert myndighet til beslutning av Namdalsstrategien 
2018-2025, handlingsplan 2018-2019 og kommunikasjonsstrategi i deres neste møte i 
Flatanger 07.-08.06.18 
 
Viser til sak PS 7/18 på regionrådsmøte 08.06.18 «Namdalsstrategien med handlingsplan 
2018-2019» med vedtak: Namdalsstrategien med handlingsplan 2018-2019 og 
kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd, godkjenner og sendes ut til kommunene for 
tilslutning. Frist for tilslutning settes til 1. oktober. Eventuelle innspill til handlingsplan 
sendes regionrådet og fordeles til de aktuelle komiteene.  
 
I vedtektene til Namdal regionråd står det at Namdalsstrategien brukes som metode, og som 
rettesnor i arbeidet i regionrådet. 
 
Vurdering 
Arbeidet med Namdalsstrategien starta på stiftelsesmøtet av regionrådet i Røyrvik 24.11.17 
med innspill fra deltakende formannskapsmedlemmer på hva regionrådet bør samarbeide om. 
På nyåret hadde komiteene en runde med innspillene fra stiftelsesmøtet som ble bearbeidet av 
sekretariatet. Sekretariatet har vært i alle kommunene, 12 kommunestyrer og to formannskap, 
hvor det kom innspill på mål på kort sikt (2025) og lengre sikt (2050), innenfor komiteenes 
arbeidsområde (i tillegg til en åpen kategori). Alle innspillene ble overlevert til komiteene 
som arbeidet videre og tok med 12-15 mål til Namdalstinget. På Namdalstinget ble 
formannskapsmedlemmene delt inn i 12 bord som skulle samarbeide om å prioritere og 
rangere fem mål. Komitelederne satte strek ved cirka fem mål per komite. Deretter fulgte 
gruppearbeid med innspill på hvordan målene skal nås, og handlinger for 2018 og 2019. 
Komiteene og sekretariatet har jobbet videre med å få ferdig dokumentet til møtet i Flatanger 
7.-8.juni.  



 
To Namdalsting, 12 kommunestyrer, to formannskap, flere runder hos komiteene og i 
arbeidsgruppa (AU), i tillegg til en møtedag med aktører både fra utdanningsinstitusjoner, 
næringsliv med flere har vært involvert i arbeidet med Namdalsstrategien.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Tas til orientering. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NAMDALEN 
- en sterk og attraktiv  

region i Trøndelag 
           Namdalsstrategien 2018-2025 

                 Strategidokument for Namdal regionråd 



MÅL: God politisk samhandling og nettverksbygging 

 
I 2025 er Namdalen et godt sted å leve, en attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region å besøke. Dette kjennetegnes ved vekst i 
folketall i alle kommuner og i antall arbeidsplasser i eksisterende og nye bedrifter. Namdalen er en livskraftig region preget av et sterkt 
fellesskap, god samhandling, optimisme og har levende lokalsamfunn med sterke næringsliv basert på naturgitte fortrinn.   
 

Dette oppnår vi gjennom:  Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 
Ha et regionråd som tar en 
koordinerende og samlende 
funksjon i Namdalen 

1.   Invitere viktige samfunnsaktører til regionrådsmøter og komitemøter 
2.   Lage møteplasser mellom næringsliv og tiltaksapparat 
3.   Utvikle og gjennomføre fellesprosjekter 

Reg.råd/AU 
Næring og inno.kom. 
Reg.råd/AU/komiteene i 
samarbeid med andre aktører 

Regionrådet er synlig i 
samfunnsdebatten 

4.   Ta opp aktuelle saker/problemstillinger på regionrådets møter 
5.   Uttale oss i aktuelle saker –  ha beredskap på nyhetssaker i komiteene 
6.   Skrive minst to kronikker fra hver komite pr. år 

Reg.råd/AU/komiteene 
Komiteene 
Komitelederne 

Bygge politiske og strategiske 
allianser til gagn for Namdalen 

7.   Ha kvartalsvise møter med stortingspolitikere 
8.   Oppfordre kommunepartiene til å samarbeide om nominasjonsstrategi i sine  
      respektive partier ved fylkestingsvalget 
9.   Motivere lokalpolitikere til å stå på fylkestingslister  
10.  Oppmuntre namdalinger med «tunge» verv til å fortsette  
11.  Oppfordre partiene til å gjøre det mer attraktivt å bli lokalpolitiker 

Reg.råd /AU 
Reg.råd /AU/partiene lokalt 
 
Reg.råd /AU/partiene lokalt 
Reg.råd /AU 
Reg.råd/AU 

Bevare og videreutvikle 
Sykehuset Namsos 

12.  Bygge videre på omdømmet til Sykehuset Namsos og regionen 
 
13.  Ha kontinuerlig årvåkenhet på hva som skjer, ha en god dialog og god 
        informasjonsflyt mellom sykehus/rehabilitering/kommune - Agere politisk  
        ved behov 
14.  God samhandling med ambulanse/akuttberedskap/helikopter 

Helsekom., Namsos kommune, 
leder reg.råd 
Reg.råd /AU/helsekom. 
 
 
Reg.råd /helsekom. 

Videreutvikle Campus 
Namdalen 

15.  Bidra i videreføring av arbeid i Campus Namdalen 
 
16.  Møte med NORD universitets ledelse i Bodø 
 
17.  Arbeide nye studietilbud i Namdalen fra relevante tilbydere 

Reg.råd /komp.- og FoU-kom., 
Partnerskapet 
Komp- og FoU-
kom/Partnerskapet 
Komp- og FoU-kom. 



MÅL: Moderne infrastruktur i Namdalen 

 
I 2025 har Namdalen en effektiv og sikker infrastruktur som bidrar til å redusere avstandsulemper. 
Dette kjennetegnes ved at det utvikles større bo- og arbeidsmarkedsregioner internt i Namdalen, godt utbygd bredbånd og mobilnett i 
alle kommuner med muligheter til å drive næring og verdiskaping i alle deler av regionen. Vegene har en kvalitet som ikke hindrer 
namdalsk næringsliv i å konkurrere med næringsliv fra andre deler av landet.  
 

Dette oppnår vi gjennom: Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 

Fiberbredbånd og 
mobildekning til alle 

18.  Kartlegge eksisterende dekning og definere behov og kostnader 
 
19.  Identifisere mulige samarbeidspartnere/spleiselag 
20.  Avklare finansieringsbehov og -muligheter 
21.  Utøve politisk påvirkning på rammevilkår 

Samf.kom./ reg.råd og 
kommunene 
Samf.kom./regionrådet 
Kommunene 
Reg.råd 

Sikre gode fylkesveger til beste 
for verdiskapinga i Namdalen 

22.  Vedta regional prioritering og planlegge i samsvar med denne 
 
23.  Kartlegge vegstandard, ulykker, flaskehalser, miljø/ÅDT 
24.  Dokumentere vegenes betydning for næringslivet 
25.  Lage langsiktig vegprioritering for Namdalen 
26.  Påvirke innhold i fylkesvegplan og andre regionale samferdselsstrategier ved   
        å fremme innspill til planer og strategier 
27.  Komme med innspill til økonomiske rammer og prioriteringer 

Samf.kom., reg.råd, aktuelle 
kommuner 
Samf.kom. i samarb med SVV 
Samf.kom./næri. og inno. kom. 
Samf.kom. 
Samf.kom./reg.råd 
 
Samf.kom./reg.råd 

Videreutvikle flyplassene i 
Namdalen 

28.  Skaffe godt faktagrunnlag som underbygger betydninga av flyplassene 
29.  Presentere behov og betydning for regionale og nasjonale myndigheter 
30.  Optimalisere rutetilbudet for næringslivet og innbyggerne ved å gjennomføre  
        regelmessige møter med operatør og konstruktivt arbeid i  
        Luftfartsforum Namdal 
31.  Bevisstgjøre namdalingene på å reise til/fra våre egne flyplasser 
32.  Delta i Luftfartsforum Værnes 
33.  Delta i nasjonalt flyplassforum 

Luftfartsforum, samf.kom. 
Luftfartsforum, samf.kom. 
Luftfartsforum 
 
 
Luftfartsforum/næringslivet 
Luftfartsforum 
Vertskommuner 

Ny E6 Grong - Nordland grense 34.  Godt samspill mellom kommuner og Statens Vegvesen - synliggjøre  
        samfunnsregnskap (beredskap, fergedrift, miljøperspektiv) 

Kommuner og SVV 
 



35.  Regional politisk mobilisering for helhetlig og raskest mulig gjennomføring av   
        prosjektet 
36.  Samhandle med Nordland og Stortinget 
37.  Kjøre prosess på eventuell bompengefinansiering 

Samf.kom. og reg.råd 
 
Samf.kom. 
Samf.kom. 

Ny bru til Jøa 38.  Godt faktagrunnlag som underbygger betydninga av bru, f.eks.  
        samfunnsregnskap (beredskap, fergedrift, miljøperspektiv) 
39.  Regional politisk mobilisering 
40.  Presentere fakta og argumenter for fylkets politikere og administrasjon,  
        regjeringa og Stortinget 

Nye Namsos 
 
Reg.råd  
Nye Namsos 

Utvikle og forberede offentlig 
kommunikasjon (herunder 
hurtigbåt, ferge, buss, tog og 
tilbringertjenesten) 

41.  Synliggjøre samfunnsnytten av buss kontra tilbringertjeneste 
42.  Jobbe for kortere bestillingstid på tilbringertjenesten 
43.  Synliggjøre miljøeffekt 
44.  Forsterke egne behov og interesser gjennom samarbeid med andre regioner 
45.  Samordne uttalelser og/eller fremme felles uttalelser 
46.  Sikre et samordna rutetilbud 
47.  Arbeide for at ekspressbussen blir gjeninnført og kommer inn i  
        konsesjonsgrunnlaget 
48.  Arbeide for bedre rutetilbud for tog til/fra Namdalen 

Samf.kom. 
Samf.kom. 
Samf.kom.  
Samf.kom. 
Samf.kom./AU 
Samf.kom./AtB m.fl. 
Samf.kom. i samarbeid med AtB 
og fylkeskomm. 
Samf.kom./Jernbaneforum m.fl. 

 
 

Mål: Nærhet til likeverdige og gode helsetjenester. Folkehelse i alt vi gjør 
 

I 2025 kjenner Namdalens befolkning trygghet i at kommunene yter gode og likeverdige helsetjenester til innbyggerne. Dette 
kjennetegnes ved at Sykehuset Namsos er et godt lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Sykehuset Namsos har funnet sin 
plass og rolle i den regionale arbeidsfordelingen i Helse Midt-Norge RHF og Namdal rehabilitering IKS har funnet sin plass i pasientforløpet 
for rehabiliteringspasienter mellom tjenestenivåene.  
 

Dette oppnår vi gjennom: Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 

Videreutvikle Sykehuset 
Namsos som et ubestridt 
akuttsykehus 

49.  Sikre politisk aksept for akuttberedskapen ved Sykehuset Namsos 
50. Systematisere dialogen med sentrale helsepolitikere og helseforetaket: 
   a. To komitemøter med helseforetaket årlig 

Helsekom. 
Kommuner i samarb. med 
reg.råd og helseforetaket 



   b. Årlige dialogmøter med sentrale helsepolitikere på regionalt og  
       nasjonalt nivå  
51.  Ha løpende dialog med lokale medlemmer ved PSU og ASU for å oppnå en  
        samordna og aktiv innsats  
52.  Styrke utdanningene og fagmiljøene som sykehuset har eller har behov for 
53.  Kartlegge behov for helsepersonell i kommunene og helseforetaket, og spille  
        inn dette til Partnerskapet 
54.  Styrke samhandlinga mellom helseforetaket og kommunene om utdanning,  
       fagmiljø og avklare samhandlingskoordinator 

Helsekom. 
Helsekom. 
Helsekom. 
 
Komp. og FoU-kom. 
Helsekom./partnerskapet 
 
Helsekom./kommunene 

 
Økt satsing på 
velferdsteknologi 

 

55.  Sikre at forutsetningene for innføring av velferdsteknologi er på plass.  
        Få oversikt over manglende dekning innenfor digital infrastruktur  
56.  Gjennomføre velferdsteknologi-prosjektet VINA 
57.  Samordne digital strategi på regionalt nivå 

Helsekom./samf.kom.  
 
Styringsgruppe 
Rådmenn og KS 

Opprettholde og videreutvikle 
god beredskap i distriktene 
(politi, brann, ambulanse) 

58.  Skape politisk aksept i helseforetaket for viktigheten av å opprettholde en  
        optimal ambulanseberedskap 
59.  Argumentere for tilstrekkelige budsjettmidler og tilfredsstillende  
        kompetanse 
60.  Arbeide for å styrke ambulansefag for å sikre nødvendig kompetanse til   
        tjenestene 
61.  Bedre samhandling mellom nødetatene. Undersøke dagens praksis for  
        dialog og evt. opprette dialogforum med nødetatene 

Helsekom. 
 
Helsekom./Partnerskapet/komp. 
og FoU-kom. 
Helsekom./komp. og FoU-kom 
 
Helsekom. 

Sikre og samordne rekruttering 
og kompetanse mellom 
kommunene og helseforetaket 

62.  Styrke samhandlinga mellom sykehus og kommuner 
63.  Få helseforetaket med i Partnerskap Namdal 
64.  Styrke samarbeidet med Nord universitet og andre utdanningsinstitusjoner 
65.  Være en pådriver for å etablere praksisordninger både i kommuner og  
        sykehus – felles traineeordning 
66.  Dokumentere behov for å etablere desentraliserte utdanninger i Namdalen 
67.  Politisk arbeid for å etablere sterkere heltidskultur 
 
68.  Initiere alternative turnusordninger 
 
69.  Initiere samarbeid med helseforetaket om felles rekruttering og stillinger 

Partnerskapet 
Helsekom. 
Helsekom./komp. og FoU-kom. 
Helsekom./komp. og FoU-kom. 
 
Helsekom./komp. og FoU-kom. 
Helsekom. i samarb. med 
kommunene 
Helsekom. i samarb. med 
kommunene 
Helsekom. 
 



Større satsing på psykisk helse 70.  Tidlig innsats - starte i barnehagen og grunnskolen 
71.  Sette tema på dagsordenen på Namdalstinget 
72.  Spre god informasjon til foreldregruppa 
73.  Fokus på synlige og trygge voksne for alle 
74.  Tilbud til eldre enslige og alle som føler seg ensomme - utarbeide konkrete  
        tiltak mot ensomhet i ulike aldersgrupper 
75.  Aktivt og samordna rusforebyggende arbeid blant ungdom 

Helsekom./AU 
Helsekom./AU  
Helsekom./kommunene 
Helsekom./kommunene 
Helsekom./kommunene 
 
Helsekom./kommunene 

Godt rehabiliteringstilbud 
 

76.  Aktivt eierskap i Namdal Rehabilitering – med årlige dialogmøter Helsekom./kommunene 

 
 

MÅL: Gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser  
 

I 2025 er et offensivt og dynamisk næringsliv den største utviklingskrafta i regionen.  Dette kjennetegnes ved positiv folketallsutvikling og 
levende bygder med gode vilkår for privat og offentlig virksomhet. Et koordinert og kompetent næringsapparatet er innrettet etter 
næringslivets behov, og det er god samhandling mellom næringsliv, offentlige myndigheter og kunnskaps- og FoU-aktørene (trippelhelix). 
Naturgitte fortrinn utnyttes til kunnskapsbasert vekst og nyskaping, og råvare- og matproduksjonen er grunnlag for en stor del av lokal 
verdiskaping. Bioøkonomi er stadig viktigere i regionens næringsliv.  
 

Dette oppnår vi gjennom: Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 

Følge opp 
bioøkonomistrategien og bli 
ledende innenfor bærekraftig 
utvikling av blå og grønn sektor 

77.  Sette i gang et forprosjekt i 2018, hovedprosjekt i 2019.  
78.  Utarbeide prosjektplaner og søke medfinansiering 
79.  Bevisstgjøre og gi kunnskap og kompetanse om bioøkonomi til skoler,  
        næringsliv og politikere.  
80.  Gjennom utarbeiding av felles kystsoneplan legge til rette for økt  
       verdiskaping i blå sektor 

Næri. og in./komp.og FoU-kom. 
Næri. og in./komp.og FoU-kom. 
Næri. og in./komp.og FoU-kom. 
kommunene 
Næri. og in.kom./ 
Kystsoneprosjektet/kommun-
ene 

Utarbeide strategi om 
samarbeid mellom næringsliv 
og u tdanningsinstitusjonene 

81.  Søke om deltakelse i Innovasjon Norges tilbud «Næringsvennlig region» 
82.  Næringsnettverk for hele Namdalen, avklare og kartlegge interessen for  
       dette 
83.  Avklare hva kommunene vil med Namdalshagen 

Næring og inno.kom. 
Næring og inno.kom. 
Næring og 
inno.kom./kommunene 



84.  Utarbeide retningslinjer for NTE-fondet i Namdalen AU/reg.råd 
Utvikle ny mineralvirksomhet i 
Namdalen  

85.  Gjennomføre ringvirkningsanalyse (hva kan mineralnæringa bety for  
        Namdalen?) 
86.  Igangsette logistikkanalyse, hvor, hvordan og fra hvor skipes mineralene ut? 
 
87.  Kontakt med Trøndelag FK og kommuner i sørdelen av Trøndelag for mulig  
        felles prosjekt 
88.  Identifisere aktører med langsiktig/tålmodig kapital 

Næring og inno.kom./ 
mineralprosjektet 
Næring og inno.kom./ 

samf.kom./mineralprosjektet 
Næring og 
inno.kom./mineralpros. 
Mineralprosjektet 

Etablere flere sterke og 
relevante næringsklynger 

89.  Legge til rette for kompetansedeling, lære av de beste 
90.  Arrangere konferanse med fokus på klyngetenking 
91.  Identifisere og samle aktører for å begynne å se på en næringsklynge innen  
        sirkulærøkonomi 

Næring og inno.kom. 
Næring og inno.kom. 
Næring og inno.kom. 

 
Bli Trøndelags matregion 
nummer 1  

92.  Avklare grunnlaget for et nettverk og felles markedsføring- og salgskanal,  
        mot kunder og de store kjedene 
93.  Knytte sammen mat og reiseliv gjennom reiseruter for matopplevelser 
94.  Oppfordre aktører/produsenter fra Namdalen til å opptre samlet på store  
        arrangement, som eks. Trøndersk Matfestival 
95.  Presentere muligheter innen FoU og innovasjon for aktørene 

Næring og inno.kom. 
 
Visit Namdalen 
Næring og inno.kom./ 
Visit Namdalen 
Næring og inno.kom./Komp- 
FoU-kom./Visit Namdalen 

Utvikle reiselivet i Namdalen 96.  Utarbeide og sette i verk strategi for utvikling av Visit Namdalen og utvikling  
        av regionens reiseliv 

Visit Namdalen 

 
 
 

MÅL: Et kompetent og offensivt arbeidsliv 

 

I 2025 er Namdalen et attraktivt arbeidsmarked med god rekruttering og kompetent arbeidskraft.  
Dette kjennetegnes ved at det er gode skole- og utdanningstilbud i grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og universitet. Det drives 
aktivt forsknings- og utviklingsarbeid i Namdalen på problemstillinger som er viktige for regionen. Namdalen har høy kompetanse og god 
tilgang på attraktive høykompetanse-arbeidsplasser. Namdalen har utarbeidet en samordna og effektiv rekrutteringsstrategi.   
 



Dette oppnår vi gjennom: Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 

Gode og relevante tilbud på 
alle våre videregående skoler 

97.  Invitere til tett dialog med rektorer i videregående skoler 2 ganger årlig 
98.  Kartlegge hvilke behov næringslivet har på kort og lang sikt 
 
99.  Jobbe mot fylkeskommunen for å opprettholde eksisterende linjer, og utvikle  
        nye i samsvar med næringslivet behov 
100. Utfordre felles skoleutvalg til å enes om en helhetlig plan for videregående  
         tilbud i Namdalen 

Komp. og FoU-kom. 
Komp. og FoU- og næring og 
inno.kom. 
Komp. og FoU-kom. 
 
Komp. og FoU-kom./ 
skoleutvalget 

Godt samarbeid mellom skole 
og næringsliv 

101. Avklar om det er mulig å få inn næringslivsfag fra 4.-5. klasse og videre i  
        skoleløpet 
102. Møte i Kompetanseforum med tema skole og næringsliv og innspill fra ulike  
         aktører 
103. Innføre valgfag utplassering i bedrift 
104. Arbeide for å innføre hospiteringsordning for skolene i lokalt næringsliv 
105. Oppfylle krav om 1 lærling pr år pr 1000 innbyggere i offentlig sektor 
106. Øke antall lærlinger i privat næringsliv, og bistå små bedrifter som ønsker å     
         dele på lærling 
107. Opprette ungdomsbedrifter med mentorer fra lokalt næringsliv 

Komp. og FoU-kom. 
 
Komp. og FoU-kom. 
 
Komp og FoU-kom/kommunene 
Komp og FoU-kom/kommunene 
Kommunene 
Komp. og FoU.kom./ 
næringslivet 
U-skoler/vg-skoler 

Økt bruk av forskning og 
utvikling i kompetansebygging 
og verdiskaping 

108. Skaffe flere stipendiater i Namdalen 
109. Arbeide for desentraliserte forskerstillinger (NTNU, SINTEF, TFoU, andre  
         forskningsmiljø) 
110. Etablere minst 2 nærings-PhD 
111. Minst 2 regionale forskningsfondssøknader i Namdalen pr. år. 
 
112. Skape minst to årlige arenaer som kobler næringsliv med relevante  
         forskningsmiljø 
113. Videreføre Partnerskap Namdal 

Partnerskapet 
Partnerskapet/Komp. og FoU-
kom. 
Partnerskapet 
Komp. og FoU.kom./ 
Partnerskapet/næringslivet 
Komp. og FoU-kom. 
 
Komp. og FoU.kom./Nord/TFoU 

Sørge for å ha riktig 
kompetanse til rett tid og sted i 
privat og offentlig sektor 

114. Utarbeide et årshjul for arbeidet med kompetanse: viktige milepæler,  
         kartlegge kompetansebehov og initiere studentoppgaver 
115. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for kontakt med regionens  
         ungdommer under studietida gjennom f.eks. fysiske møteplasser og ved  
         bruk av NAs plattform "Stolt namdaling" 
116. Videreføre og videreutvikle traineeordninga 

Komp. og FoU-kom 
 
Komp. og FoU.kom. i samarb. 
med NA m.fl. 
 



117. Innføre en årlig innmelding av kompetansebehov både for offentlig sektor  
         og privat næringsliv 
118. Utarbeide prosjekt for rekruttering og omdømme - kort og lang sikt 
119. Gjøre rekruttering av spesialistkompetanse til en felles sak  

Namdalshagen m.fl. 
 
Komp. og FoU.kom./Nav m.fl. 
 
Komp. og FoU.kom. 
Komp. og 
FoU.kom./komp.forum/ 
Partnerskap mfl. 

Nærhet til gode tilbud for etter- 
og videreutdanning 

120. Møte med ansvarlig for Etterutdanning i Namdalen (EiNa) for å avklare  
         muligheter og utfordringer 
121. Undersøke muligheten for i større grad å utnytte videregående skoler som  
         arena for etter- og videreutdanning 
122. Kartlegge eksisterende nettbaserte tilbud, og utvikle nye ved behov 
123. Jobbe for en sterk universitetscampus i regionen 

Komp. og FoU.kom./EiNa 
 
Komp. og FoU.kom./vg-skoler/ 
EiNa 
Komp. og FoU.kom. 
Reg.råd/Partnerskapet/Namsos 
kommune mfl. 

 

Mål: Namdalens historie og kultur bygger på stolthet og identitet 

 
Måten Namdalen framstår på, bygger i 2025 på kunnskap om og stolthet over vår historie. Dette kjennetegnes ved en sterk bevissthet om 
felles kulturell og historisk identitet. Namdalen har godt omdømme for sin natur og regionale samhandling, og kultur har en 
framtredende plass i samfunnsbygginga. Kulturtilbudet preges av stor egenaktivitet og bredt tilbud av kulturopplevelser. 
 

Dette oppnår vi gjennom: Da må vi (tiltak 2018-2019): Ansvar/samarb.partnere 

Namdalens historie og kultur er 
utgangspunktet for regionens 
omdømme, befolkningas 
stolthet og framtidstro  

124. Bygge og forsterke felles namdalsidentitet gjennom et omdømmeprosjekt 
 
125. Øke kunnskap og bevisstgjøring om Namdalens historie og om hverandre  
 
126. Felles markedsføring av reiselivet i Namdalen 
 
127. Felles markedsføring av større kulturarrangement i Namdalen 

Kultur og omdøm.kom. i 
samarb. med flere 
Kultur og omdøm.kom./ 
Visit Namdalen 
Kultur og omdøm.kom./ 
kommuner og arrangører 
Kultur og omdøm.kom./Visit 



Namdalen i samarb. med 
arrangørene 

Videreutvikle 
kulturskoletilbudet 

128. Invitere frivillige lag og organisasjoner med i møter 
129. Samarbeid og koordinering av lærere og kulturskole  
130. Kartlegge lærer- og lederkreftene i kulturskolene i kommunene, og  
         undersøke mulighetene for samarbeid 

Kommuner/rådmenn 
Kommuner/rådmenn 
Kultur og omdøm.kom./ 
kommunene 

Det er gode rammevilkår til 
frivilligheten 

131. Verdsette frivilligheten 
 
132. Synliggjøre og støtte lag og organisasjoner med regionalt perspektiv 
133. Invitere frivillige lag og organisasjoner med i møter 
134. Koordinere allerede eksisterende kompetanseinstitusjoner- og aktører  

Kultur og omdøm.kom. i 
samarb. med flere 
Kultur og omdøm.kom. 
Reg.råd/kommunene 
Reg.råd/kultur og omdøm.kom. 

Sikre gode vilkår for kultur og 
for dem som skaper næring av 
kultur  

135. Etablere kulturnettverk  
136. Forsterke og utvikle større kulturarrangement med regionalt potensial  
 
 
137. Få til en årlig kulturkonferanse i Namdalen 

Rådmannsforum 
Kultur og omdøm.kom. i 
samarb. med kommuner og 
andre 
Kultur og omdøm.kom. 

 
 
 
 
 

Kommunikasjonsstrategi 
 
Namdal regionråd er et politisk og administrativt samarbeid mellom 14 kommuner (Grong, Namsskogan, Flatanger, Namsos, Namdalseid, Vikna, 
Høylandet, Nærøy, Lierne, Overhalla, Leka, Røyrvik, Flatanger og Osen. Bindal kommuner deltar med observatørstatus. Samarbeidet er tuftet på 
Kommunelovens §27 om interkommunalt samarbeid. 
 
Namdal regionråd samordner og ivaretar de politiske interessene til Namdalen, spesielt innen helse, næring og innovasjon, samferdsel, kompetanse 
og FoU og kultur og omdømme. Oppgaver og strategier er nedfelt i Namdalsstrategien.  
Regionrådet skal ta opp saker av felles interesse for regionen. For å gjøre dette er regionrådet avhengig av god intern og ekstern kommunikasjon. 
 



Intern kommunikasjonsstrategi 
 
Grunnlag  
Samarbeidet i Namdal regionråd skal preges av tillit og åpenhet. Vi skal alle bidra til at takhøyden er stor og at det er rom for å være uenige. Vi skal 
bygge hverandre opp og spille hverandre gode. 
 
Organisering  
Namdal regionråd består av ordførerne og rådmennene i alle kommuner. Ordførerne har stemmerett. Regionrådet er organisert med fem komiteer 
og et arbeidsutvalg som består av leder, komiteledere og en rådmann. 
Komité for kompetanse og FoU (leder og 2-3 ordførere).  

Komité for samferdsel (Leder og 2-3 ordførere) 
Komité for helse (Leder og 2-3 ordførere) 
Komité for næring og innovasjon (Leder og 2-3 ordførere) 
Komité for kultur og omdømme (Leder og 2-3 ordførere) 

Komiteene møtes på fastsatte møtedager eller etter behov og har ansvar for å følge opp handlingsdelen i Namdalsstrategien innenfor sine områder. 
Arbeidsutvalget planlegger møtene i Namdal regionråd og tar opp politiske saker som må avklares mellom møtene i regionrådet. 
Rådmennene danner sitt eget rådmannsforum som samarbeider om administrativt og faglig utviklingsarbeid i kommunene.  
 
Namdalstinget 
Namdalstinget er regionrådets høyeste organ og består av formannskapene og rådmennene i alle deltakerkommunene. Namdalstinget møtes en 
eventuelt to ganger i året og godkjenner årsrapport og regnskap, samt vedtar budsjett og strategier/handlingsplaner. 
 
Beslutninger 
Beslutninger i Namdal regionråd fattes ved konsensus med reservasjonsrett, der inntil to ordførere/kommuner kan reservere seg. Dersom flere enn 
to reserverer seg, har ikke regionrådet grunnlag for å gjøre vedtak som forplikter hele regionen – og kommunene skal enkeltvis håndtere saken(e). 
 
Administrative ressurser og rutiner 
Namsos kommune er vertskommune for Namdal regionråd og har derved arbeidsgiveransvar for regionrådets ansatte. Det er knyttet to faste 
stillinger til Namdal regionråd: 100 % stilling som daglig leder og en medarbeider (rådgiver) i 100 prosent. 
 
Prosjekter 
Namdal regionråd initierer og iverksetter aktuelle prosjekter i samsvar med Namdalsstrategien. Prosjektledelse kan være lokalisert i 
vertskommuner, men bør være administrativt tilknyttet regionrådet. 



 

Ekstern kommunikasjonsstrategi 
 
Hvordan vil vi framstå? 
Namdal regionråd skal framstå samlet og koordinert på vegne av hele Namdalen. Positiv utvikling i alle kommunene er viktig for hele regionen. Vi 
skal unne hverandre suksess og bidra til å bygge hverandre opp og spille hverandre gode. Innad diskuterer vi saker og blir enige, utad framstår vi 
samlet. I høringssaker, uttalelser om aktuelle politiske saker eller andre saker av regional betydning skal regionrådet og enkeltkommunene etter 
forslag fra sekretariatet avklare om det er hensiktsmessig og viktig at hele regionen framstår samla, eller om kommunene skal uttale seg enkeltvis. 
 
I hovedsak uttaler følgende seg på vegne av regionrådet: 
Leder i regionrådet i saker av politisk karakter, som angår hele regionrådet. 
Komiteledere om faglige og politiske saker som angår sitt ansvarsområde. 
Daglig leder gir generell informasjon og om saker som fremmes for regionrådet – fram til politisk behandling. 
Leder i rådmannsforum uttaler seg om spørsmål som forumet arbeider med. 
Utspill og kommentarer bør koordineres med andre dette angår 
 
Hjemmeside og Facebook 
Namdal regionråd har hjemmeside på internett med tilgang til møteplan, innkallinger, referater, dokumenter, prosjekter o.l. 
www.namdalregionrad.no.  
 
Namdal regionråd har egen side på Facebook med oppdateringer om aktiviteter, møter, nyheter, henvisninger til relevante saker o.l. 
www.facebook.com/Namdal-regionråd  

 

http://www.namdalregionrad.no/
http://www.facebook.com/Namdal


Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2017/1265-13 
Saksbehandler: Helge Thorsen 
Dato: 04.10.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

111/18 Formannskapet 10.10.2018 
98/18 Kommunestyret 16.11.2018 

 
Sak: Forvaltning av NTE-fondet   

 
 

Vedlegg: 
1 Namdal Regionråd - forvaltning av NTE-fondet - melding om vedtak 

 
 
Sammendrag 
 
Namdal regionråd behandlet i sitt møte 24. september forslag til retningslinjer for forvaltning 
av den delen av NTE-fondet (20 prosent) som tilfaller regionrådet. (Se vedtak) 
 

Bakgrunn 
For at dette behandles i de respektive kommuner er vedtak som kommunene gjorde i 
forbindelse med etableringen av Namdal regionråd høsten 2017. 
 
I kommunenes vedtak om å bli med i Namdal regionråd (høst 2017), inngikk følgende 
strekpunkt:  
- 20% av kommunenes eget utbytte fra NTE-overskudd overføres til et nytt felles 
utviklingsfond for Namdalen, «NTE-fondet». Vedtekter for bruk og forvaltning utarbeides i 
løpet av 2018 og skal godkjennes av hvert enkelt kommunestyre.  
 
Vurdering 
Her går det altså fram at regionrådets vedtekter for bruk og forvaltning skal godkjennes av 
hvert kommunestyre.  
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Vedtektene for forvaltning av NTE-fondet godkjennes. 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Formannskapets innstilling: 
Vedtektene for forvaltning av NTE-fondet godkjennes. 
 
 
 
 



 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
NAMDAL REGIONRÅD Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos Telefon 913 08 579 Org.nr. 942 875 967 

 
 

 
 

Til kommunene 

 

Melding om vedtak «Retningslinjer for NTE-fondet» i Namdal regionråd 

Behandling av vedtaket i kommunestyrene. 

 

Namdal regionråd behandlet i sitt møte 24. september forslag til retningslinjer for 

forvaltning av den delen av NTE-fondet (20 prosent) som tilfaller regionrådet. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

Namdal regionråd vedtar arbeidsutvalgets forslag til retningslinjer for forvaltning av 

NTE-fondet med endring framsatt av rådmannsforum:  

  
Hva kan NTE-fondet brukes til:  

- Primært: nå målene i Namdalsstrategien  

- Regionale prosjekter som samsvarer med de ambisjoner og vedtak som 

er gjort i regionrådet  

- Ikke en vanlig søknadskanal for bedrifter/aktører – men til egne 

utviklingsprosjekter -  Ikke være for detaljert i premissene   

  

Hvordan forvalter vi fondet  
- Viktig for legitimiteten at det jevnlig brukes midler til utvikling av 

Namdalen, og til vesentlige prosjekter  

- Ikke bygge opp fond, bruke ramma hvert år, men må kunne vurdere 

avsetning til eventuelle større prosjekter over flere år  

- Prioritet 1: Gjennomføre tiltak i Namdalsstrategien.  

  

Styring av fondet  
- Regionrådet er fondsstyre, med innstilling fra AU.   

- AU har delegert myndighet å disponere inntil 500.000 kroner per år til 

fordeling blant mindre prosjekter. Disse går som referatsak til 

regionrådet.  

- Må ivareta handlekraft, og rask ekspedering  

- Viktigst: å ha midler til de store løftene  

- Vedtektenes punkt om konsensus må gjelde; maks to kommuner kan 

være imot.  

- Det må gjennomføres gode prosesser før det gjøres vedtak om bruk av 

midlene.  

  
Osen:  
Bidrar med en andel inn i regionrådets fond tilsvarende Flatangers bidrag 

 

Dato:  4. oktober 2018 

 



 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
NAMDAL REGIONRÅD Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos Telefon 913 08 579 Org.nr. 942 875 967 

 
 

I kommunenes vedtak om å bli med i Namdal regionråd (høst 2017) , inngikk følgende 

strekpunkt: 

- 20% av kommunenes eget utbytte fra NTE-overskudd overføres til et nytt 

felles utviklingsfond for Namdalen, «NTE-fondet». Vedtekter for bruk og 

forvaltning utarbeides i løpet av 2018 og skal godkjennes av hvert enkelt 

kommunestyre. 

 
Her går det altså fram at regionrådets vedtekter for bruk og forvaltning skal godkjennes av 
hvert kommunestyre. 
 

Vi ber om at dette blir fulgt opp av kommunene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ragnar Prestvik 

Daglig leder 
 

Tlf: 913 08 579 
ragnar.prestvik@namdalregionrad.no 
www.namdalregionrad.no 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-162 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 03.10.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

105/18 Formannskapet 10.10.2018 
99/18 Kommunestyret 16.11.2018 

 
Sak: Thor Thingstad Sivertsen - fritak fra kommunale verv   

 
 
 
Bakgrunn 
Thor Thingstad Sivertsen står oppført i folkeregisteret med adresse utenfor Nærøy kommune 
med dato for meldt flytting 16.04.18 
 
Vurdering 
Kommuneloven (koml) § 15 pkt.1: 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av 
valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
Thor Thingstad Sivertsen har følgende verv i Nærøy kommune: 

 Vararepresentant for Arbeiderpartiet til kommunestyret 
 Vararepresentant til fellesnemnda 

 
Koml § 16 pkt.2: 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Konklusjon: 
Thor Thingstad Sivertsen trer ut av sitt kommunale verv i Nærøy kommune fra vedtaksdato 
og resten av inneværende periode, jfr. koml § 15 pkt. 1. Med hjemmel i koml § 16 pkt.2 
foretas det opprykk til kommunestyrets varamannsliste. Varamannsliste til fellesnmenda 
endres tilsvarende. 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommunelovens § 15 pkt.1 trer Thor Thingstad Sivertsen ut av sitt politiske 
verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen.  
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret iht. 
kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
  



Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Thor Thingstad Sivertsen har i tillegg verv som vararepresentant til fellesnemnda. 
Skrives inn i rådmannens forslag til innstilling og saksframlegg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15 pkt.1 trer Thor Thingstad Sivertsen ut av sitt 
politiske verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra 
kommunen.  
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for Arbeiderpartiet til 
kommunestyret iht. kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til fellesnemnda 
endres tilsvarende. 
 
 
 
 



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-161 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 03.10.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

106/18 Formannskapet 10.10.2018 
100/18 Kommunestyret 16.11.2018 

 
Sak: Hans Martin Storø - søknad om fritak fra kommunale verv   

 
 
Vedlegg: 
Hans Martin Storø – søknad om fritak fra alle kommunale verv 
 
Bakgrunn 
I mail av 12.09.18 søker Hans Martin Storø om fritak fra sine kommunale verv i Nærøy 
kommune fra 01.12.18 og ut valgperioden. Bakgrunn for søknaden er at Storø flytter fra 
kommunen. 
 
Vurdering 
Kommuneloven § 15 pkt. 1: 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av 
valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
Hans Martin Storø har følgende verv i Nærøy kommune: 

 Representant for Venstre i kommunestyret 
 Vararepresentant i formannskapet (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre) 
 Vararepresentant i viltutvalget 
 Representant til fellesnemnda 
 Vararepresentant til arbeidsutvalget 

 
Kommuneloven § 16 pkt.2: 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Kommuneloven § 16 pkt. 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den 
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. 



Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres 
til formannskapet eller fylkesutvalget. 
 
Kommuneloven § 16 pkt.6: 
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende 
dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
 
Rådmannen tilrår at Hans Martin Storø innvilges fritak fra sine kommunale verv i Nærøy 
kommune fra 01.12.18 og resten av inneværende periode. Med hjemmel i kommunelovens 
§ 16 pkt. 2 foretas det opprykk til kommunestyret. Liste over representanter til fellesnemnda 
endres tilsvarende. 
 
Med hjemmel i kommunelovens § 16 pkt. 5 foretas det suppleringsvalg til varamannsliste til 
formannskap (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre), viltutvalg og arbeidsutvalg. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommuneloven (koml) § 15 pkt. 1 innvilges Hans Martin Storø fritak fra alle 
sine kommunale verv fra 01.12.18 og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over representanter for Venstre til kommunestyret, iht. koml § 16 
pkt. 2. Liste over representanter til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
Iht. koml § 16 pkt 5 foretas det suppleringsvalg til varamannsliste til formannskap (inkl. 
administrasjonsutvalg og valgstyre), viltutvalg og arbeidsutvalg: 
 
Som ny vararepresentant til formannskapet (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre) velges: 
 
 ___________________ 
 
Som ny vararepresentant til viltutvalget velges:  ___________________ 
 
Som ny vararepresentant til arbeidsutvalget velges:  ___________________ 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Fra: Eva Kristin Fuglmo Nubdal (Eva.Nubdal@naroy.kommune.no)
Sendt: 12.09.2018 09:40:00
Til: Gunnhild Kjølsøy
Kopi: 

Emne: VS: Søknad om fritak fra alle kommunale verv.
Vedlegg: 
 

Fra: Hans Martin Storø <Hans.Martin.Storo@tfou.no>
Sendt: 12. september 2018 08:42
Til: Steinar Aspli
Kopi: Eva Kristin Fuglmo Nubdal
Emne: Søknad om fritak fra alle kommunale verv.
 
Med bakgrunn i at vi planlegger å flytte fra Nærøy før jul, søker jeg fritak fra alle kommunale verv med virkning fra
01.12.2018.
 
Dette omfatter også vervene som medlem av fellesnemnda for Nærøysund kommune og varamedlem for
fellesnemndas arbeidsutvalg.
 
Jeg sender denne søknaden i såpass god tid før fratreden, slik at det skal være tilstrekkelig med tid til å behandle
søknaden om fritak og suppleringsvalg i både kommunestyret og fellesnemnda før fratreden. Slik at nye
representanter er valgt, når jeg fratrer.
 
 
Mvh
 
 
 
Hans Martin Storø



Nærøy kommune 

 

 Arkiv: 033 
Saksmappe: 2014/1243-163 
Saksbehandler: Eva Kristin Nubdal 
Dato: 03.10.2018 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

107/18 Formannskapet 10.10.2018 
101/18 Kommunestyret 16.11.2018 

 
Sak: Suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF)   

 
 
 
Bakgrunn 
Ole Olsen (Kristelig Folkeparti (KrF)), som døde 24. august 2018, hadde for valgperioden 
2015-2019 følgende verv: 
 Vararepresentant til kommunestyret 
 Vararepresentant til takstnemnda for eiendomsskatt 
 Vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Lilleval barnehage 
 Lagrettemedlem og meddommer i lagmannsrettssaker (funksjonstid 01.01.17-31.12.20) 
 Vararepresentant til fellesnemnda 

 
Kommunelovens § 16 pkt 2: 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. 
 
Kommuneloven § 16 pkt. 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den 
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. 
Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres 
til formannskapet eller fylkesutvalget. 
 
Kommuneloven § 16 pkt. 6: 
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende 
dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
 
Utdrag fra rundskriv H-12/15, 03.09.15: 
«Departementet meiner at uttrykket «den ledige plassen» (se § 16, pkt. 6) må ha ei slik forståing: at dersom ein 
plass i ei rekkjefølgje av vararepresentanter – t.d. nr. 3 – er blitt ledig, skal den nyvalde ikkje gå inn på denne 
plassen. Vedkomande vil då måtte bli plassert sist i rekkjefølgja.» 
 



Vurdering 
Vararepresentant for Kristelig Folkeparti til kommunestyret og fellesnemnda: 
 
Iht. resultatet fra kandidatkåringa ved kommunestyrevalget 2015 var Ole Olsen valg som 
1. vararepresentant av 4 vararepresentanter fra Kristelig Folkeparti til kommunestyret.  
 
I flg. pkt. 2 i kommunelovens § 16 rykker da de øvrige varamenn opp. Sissel Marie Bjerga 
som skulle ha rykket opp på 4. og siste plass i varamannslista har folkeregistrert adresse 
utenfor kommunen og er således ikke valgbar i Nærøy kommune, jfr. kommuneloven § 14 
pkt. 1 a), 1. setning og 15 nr. 1.  
Kommuneloven § 14 pkt. 1 a), 1. setning: 
Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og som 
når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene 
i fylket. 
 
Kommuneloven § 15 pkt. 1: 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av 
valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 
vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
Leif Martin Skagemo rykker derfor opp på 4. og siste plass på varamannslista for KrF i 
kommunestyret. Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
Vararepresentant til takstnemnda for eiendomsskatt: 
 
Ole Olsen (KrF) var valgt inn som 1. vararepresentant av 4 fra gruppen Senterpartiet, Høyre 
og Kristelig Folkeparti til takstnemnda for eiendomsskatt. I flg. pkt. 5 i kommunelovens § 16 
skal suppleringsvalg skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. I 
flg. utdrag fra rundskriv H-12/15, 03.09.15 vil vedkommende gå inn på siste plass i 
rekkefølgen av vararepresentanter. 
 Ny vararepresentant til Takstnemnda for eiendomsskatt velges fra samarbeidsgruppen 

Senterpartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti. 

Vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Lilleval barnehage: 
 
I samarbeidsutvalget ved Lilleval barnehage var Ole Olsen (KrF) valgt som eneste 
vararepresentant.  
 Det velges ny vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Lilleval barnehage. 

 
Kommunelovens § 16 pkt. 5 viser også til at dersom fremgangsmåten ved 
nyvalg/suppleringsvalg fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
Lagrettemeddommer og meddommer i lagmannsrettssaker 
 
Domstolloven § 64: 
I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. 
 

Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert medlem skal gjøre 
tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder utvalgsmedlemmene mellom lagsognets 
kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det 
året valget foretas, jf. § 66, underretter lagmannsrettens leder kommunene om fordelingen. 

Iflg. brev fra Frostating lagmannsrett fra 19.02.16 ønskes det fra Nærøy kommune valgt 5 
kvinner og 5 menn til lagmannsrettens utvalg. 



Utvalgsmedlemmet må strykes, og det må da velges nytt medlem (mann) for perioden t.o.m. 
31.12.20. 
 
Iht. domstolloven § 68 siste ledd kan ingen velges både til lagmannsretten og tingretten, men 
de kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.  
 
Domstolloven § 68, siste ledd: 
Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene. 
 
Kravene til den som velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72. 
 
Domstolloven § 70: 
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket 

de tre siste år før valgdagen. 
Domstolloven § 71: 
Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

Domstolloven § 72: 
Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 

var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 
 
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene oppfyller vilkårene etter domstolloven §§ 70-
72, jfr. § 73: 
 
Domstolloven § 73: 
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72. 
For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45. 

 



Vervet er en borgerplikt, så det er i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidaten om 
vedkommende er villig til å ta valg, men for å unngå fritakssøknad, så er det i praksis behov 
for en viss forhåndskontakt. 

 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Det foretas følgende opprykk og suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF) som døde 24.08.18: 

Iht. kommuneloven § 16 pkt. 2 foretas det følgende opprykk til varamannsliste for KrF til 
kommunestyret: 
Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti i kommunestyret, Sigrun Hatlelid Sæther, Kjartan 
Åsebø og Petter Stevik rykker opp som henholdsvis nr. 1, 2 og 3 på varamannslista for 
Kristelig Folkeparti i kommunestyret og Leif Martin Skagemo kommer inn som siste 
vararepresentant for KrF i kommunestyret. Varamannsliste til fellesnemnda endres 
tilsvarende. 

Iht. kommunelovens § 16 pkt. 5 foretas det valg til vararepresentant i takstnemnda for 
eiendomsskatt og vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage: 

Som ny vararepresentant i takstnemnda for eiendomsskatt velges  …………………. 

Som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage velges  ……………… 

Iht. domstolloven § 64 og brev fra Frostating lagmannsrett fra 19.02.16 foretas det nyvalg til 
liste over menn til lagmannsrettens utvalg: 

Som ny lagrettemedlem og meddommer i lagmannsrettssaker velges …………………. 

  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Ole Olsen har i tillegg hatt verv som vararepresentant til fellesnemnda. Skrives inn i 
rådmannens forslag til innstilling og saksframlegg. 
 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
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Sak: Pål Inge Løeng - endring i varamannsliste til takstnemnda 

for eiendomsskatt   
 
 
 
Bakgrunn 
Pål Inge Løeng ble i sak PS 79/15 i kommunestyret den 27.10.15 valgt inn som medlem av 
overtakstnemnda.  
 
I forbindelsen med et suppleringsvalg i sak PS 10/18 den 08.03.18 ble Løeng også valgt inn 
som 3. og siste vara for Ap til takstnemnda for eiendomsskatt. 
 
Takstnemnda for eiendomsskatt og overtakstnemnda har denne sammensetningen pr. i dag: 
 
TAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT: 
Medlemmer     Varamedlemmer 
Jon Finne (Sp), leder    Ole Olsen (KrF) - (se egen sak) 
Mathias Brandtzæg (H), nestleder  Torgunn U. Angelsen (H) 
Gunvor Lie (Sp)    Trond Evensen (Sp) 
      Aslaug Hestø (Sp) 
 
Irene Leirvik (Ap)    Arild Kjøniksen (Ap) 
Roy Angelo (Ap)    Inger Wannebo (Ap) 
      Pål Inge Løeng (Ap) 
 
OVERTAKSTNEMNDA: 
Medlemmer     Varamedlemmer 
Sigmund Johansen (Sp), leder  Gunnar Eirik Volden (Sp) 
Kari Toremo Finvik (Sp)   Andreas Marø (Sp) 
Gunhild Hennissen (Sp)   Ivar Svendsen (Sp) 
      Britt Tove Edvardsen (H) 
      Hanne Trones (H) 
 
Pål Inge Løeng (Ap)    Svein Storø (Ap) 
Åse Johnsen (Ap)    Kari L. Hestad (Ap) 
 
Ørjan Kvaløy (V)    Tordis Fjær Solbakk (V) 



      Steinar Wærum (FrP) 
 
 
Vurdering 
 
Eigedomsskattelova § 29: 
Forvaltningslova gjeld for førehaving av eigedomsskattesaker med dei særskilde reglane som er gitt i denne 
lova. 
 
Foruten de regler som er gitt i eigedomsskattelova er det forvaltningsloven (fvl) som gjelder 
ved behandling av eiendomsskattesaker, jfr. eigedomsskattelova § 29. Dette gjelder bl.a. 
regler om habilitet. 
 
I kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c er det gitt strengere regler enn i forvaltningsloven ved 
behandling av klagesaker når et kommunalt organ er klageinstans etter fvl § 28, 2. ledd. 
 
Kommuneloven § 40, nr. 3, bokstav c) 
3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på 

å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved 
klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

 
Forvaltningsloven § 28, 2. ledd: 
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller 
fylkestinget. 
 
Eigedomsskattelova § 20: 
Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. 
Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna 
kommunal nemnd.  

Overtakstnemnda oppnevnes i medhold av eigedomsskattelova § 20 og avgjør alle klager på 
enkeltvedtak i eiendomsskattesaker der hvor førsteinstansen ikke har gitt fullt medhold i 
klage.  
 
Klageinstansen skal være mest mulig uavhengig av underinstansen og innebærer at den som 
deltok i avgjørelsen av et påklagede vedtak blir inhabil ved behandling av saken i 
klageinstansen. 
 
En og samme person kan derfor ikke stå som medlem/varamedlem i både takstnemnda for 
eiendomsskatt og overtakstnemnda og Pål Inge Løeng må derfor gå ut av varamannsliste for 
takstnemnda for eiendomsskatt og nytt varamedlem må velges, jfr. kommuneloven § 16 pkt 5 
og pkt 6. 
 
Kommuneloven § 16 pkt 5 og pkt 6: 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den 
gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et 
kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 
varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. 
Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan 
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.  
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 
ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende 



dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste 
punktum. 
 
Medlemmer i formannskapet kan ikke være med i eiendomsskattenemnder, jfr. 
eigedomsskattelova § 21. Det er derimot ikke forbud mot at varamedlemmer til 
formannskapet er med i en slik nemnd. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
For at klageinstansen skal være mest mulig uavhengig av underinstansen, jfr. kommuneloven 
§ 40 nr. 3 bokstav c, går Pål Inge Løeng (Ap) ut av varamannsliste for takstnemnda for 
eiendomsskatt. Det velges nytt varamedlem iht. kommuneloven § 16 pkt 5. 
 
Som nytt varamedlem til takstnemnda for eiendomsskatt velges: ___________________ 
 
 
  
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
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