
 

Nærøy kommune 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kolvereidvågen, Kulturhuset i Nærøy 
Dato: 20.06.2019 
Tidspunkt: 09:00-12:30 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Steinar Aspli Ordfører SP 
Rune Arstein Varaordfører H 
Hallvard Arne Laugen Medlem SP 
Kolbjørn Horn Medlem SP 
Adrian Barstad Aspli Medlem SP 
Gunnar Eirik Volden Medlem SP 
Wenche Elisabeth Finseth Medlem SP 
Knut Henning Rosenvinge Medlem SP 
Olav Wahl Medlem H 
Thomas Granli Medlem H 
Johannes Sandstad Medlem KRF 
Lars Fredrik Mørch Medlem AP 
Ingunn Lauritzen Lysø Medlem AP 
Mildrid Finnehaug Medlem AP 
Svein Storø Medlem AP 
Torunn Neerland Medlem AP 
Roy Angelo Medlem AP 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Tom Roger Moen Medlem UAVHENGIG 
Andreas Marø Medlem UAVHENGIG 
Frode Setran Medlem SV 
Åge Husby Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kari Leirvik Hestad MEDL AP 
Stian Aleksander Aakre MEDL SP 
Tove Anita Torstad MEDL AP 
Thor Audun Sætran MEDL UAVHENGIG 
Anne Laugen MEDL SP 

 
  



 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kari Beate Toremo Finvik Stian Aleksander Aakre SP 
Trond Evensen Anne Laugen SP 
Siw Berg Tove Anita Torstad AP 
Helen Kristin Lauten Kari Leirvik Hestad UAVHENGIG 
Irene Leirvik Thor Audun Sætran AP 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helge Thorsen rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Kenneth Haug innkjøpsansvarlig 
Tore Livik prosjektingeniør 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: ÅPS 3/19, PS 49/19, PS 56/19, PS 38/19-PS 48/19, 
PS 50/19-PS 53/19, PS 55/19, PS 57/19-PS 59/19, PS 54/19 og PS 37/19. 
 
Orienteringer: 
 Unge i Nærøy og bruken av Steam v/NAV - Rigmor Valen Brattland og Carina Olsen 
 Nærøysund Arena v/rådmann Helge Thorsen, innkjøpsansvarlig Kenneth Haug og 

prosjektingeniør Tore Livik 
 Den planlagte orienteringen om Helseplattformen ble utsatt og gjennomføres til høsten 
 
Permisjoner: 
Irene Leirvik (Ap) møtte kl. 09.20 etter orientering NAV/Steam. Leirvik var med på behandling 
av alle saker. 
 
Ordførers gjøremål 10.05.19-20.06.19 
 Besøk med befaringer av trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag 
 Møte med Nye Namsos om betingelser for overflytting av Lund til Namsos 
 Møte med ledelsen i Telenor Norge om bredbåndsutbygging i Ytre Namdal 
 Møte i Østeviks minnefond 
 Generalforsamling i Ytre Namdal Vekst 
 AU-møte i Namdal regionråd  
 Møte Namdal Regionråd på Grong 
 Møte som medlem av HU Transport Trøndelag fylke hvor vi besøkte Rørvik 
 Eiermøte og generalforsamling i NTE 
 Middag med nye direktøren i SMN1 Jan Frode Janson 
 Forhandlingsmøte mellom NFKK og Sjømat Norge om framtidig beskatning av 

sjømatnæringen 
 Arrangement på Foldereid der jeg delte ut H.M Kongens fortjenstmedalje til Hans Ivar 

Ellingsen 
 Flere styremøter i NFKK pr. telefon 



 Holdt innlegg på trafikksikkerhetskonferanse på Steinkjer. 
 Deltok på fylkesting på Oppdal 
 Møte i kirkelig fellesråd fellesnemnd 
 Møte i Nærøy kirkelig fellesråd 
 Møte politisk samarbeidsutvalg kommunene/HNT 
 
 
Åpning av BUA 
Etter møtet deltok kommunestyret på åpning av BUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  



 

Saksliste 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 3/19 Åpen spørretime 

 
 

PS 37/19 Referatsaker  
RS 12/19 Årsmelding innvandringstjenesten 2018  
RS 13/19 Godkjenning av Val barne- og ungdomsskole etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole 
 

RS 14/19 Godkjenning av nye vegnavn  
RS 15/19 Nord Universitet - høring - forslag til ny 

studiestedstruktur 
 
Saker til behandling 

 

PS 38/19 Tjenestetilbud til yngre personer med demens  
PS 39/19 Helseplattformen -oppdatering og veien videre  
PS 40/19 Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol 

omsetningsåret 2019 
 

PS 41/19 Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. 
mai 2019 

 

PS 42/19 Årsmelding barnevern 2018  
PS 43/19 Namdal Rehabilitering - fremtidig 

eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell 
 

PS 44/19 Sammenslåing av Kolvereid skole og Nærøy 
ungdomsskole fra 01.08.19 

 

PS 45/19 Søknad om skoleskyss for elev på Bindalseidet skole  
PS 46/19 Endelig behandling - reguleringsplan for Val 

videregående skole 
 

PS 47/19 Søknad om standardheving på kommuneveg 
Arnøya 

 

PS 48/19 Utbygging og omgjøring legekontor - endring av 
kostnadsrammen 

 

PS 49/19 Nærøysund Arena  
PS 50/19 Gravvik Ungdomslag - søknad om økonomisk støtte 

til Sildvikafestivalen 2019 
 

PS 51/19 4H Havørn søknad om støtte til fylkesleir 2019  
PS 52/19 Søknad om prosjektstøtte til InnovArena AS  
PS 53/19 Skatteoppkreverens årsrapport for 2018  



PS 54/19 Økonomirapport 30.4.2019  
PS 55/19 Budsjettregulering 2019  
PS 56/19 Organisering av rådmannsfunksjonen etter 

1. august 2019 
 

PS 57/19 Årsmelding 2018 - Nærøy eldreråd  
PS 58/19 Harald Marsdal Hanssen - søknad om fritak fra 

kommunalt verv 
 

PS 59/19 Møteplan 2. halvår 2019 - formannskap og 
kommunestyre 

 

 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 3/19 Åpen spørretime 
 

Dag-Erik Thomassen (uavhengig) stilte følgende spørsmål: 
Vi ser at Leka går for full dekning av fiber og det planlegges også mer utbygging i Bindal. Hva 
er status for utbygging av bredbånd og fiber i de områdene i Nærøy som ikke har? 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Det er et stort spørsmål som burde ha vært et eget tema i kommunestyret og som vi kanskje må 
ta igjen i september. Den korte versjonen av det er at det store prosjektet som vi, og også Leka, 
var med i da Kystgruppen i sin tid fikk det, nå er i ferd med å ferdigstilles. Hvor mange på 
strekningen Kolvereid-Rørvik og utover mot Val som fikk da, det har jeg ikke oversikt over, men 
det er ett prosjekt. Så har vi meldt inn til fylkeskommunen alle de områdene som vi mener er 
realistisk å få realisert med det første, som grunnlag for søknad. Telenor er veldig på ift. at de 
også vil levere fiber. De har lagt ned stamfiber innover til Foldereid og der er det lagt ned sløyfer 
for spredning, men det er ganske krevende å få avklaring med Telenor på detaljene og arbeidet 
med spredenettet. Det sliter vi litt med. For å sikre at vi har arbeidskraft nok til denne saken, så 
har vi engasjert Håvard Wannebo til å hjelpe oss med å følge opp Telenor, fylkeskommunen og 
NTE. Vi har en avtale om at han skal bistå oss i den grad vi får til fremdrift etter hvert som 
søknadene til fylkeskommunen blir behandlet og dermed får grunnlag for realisering, grunnlag 
for samarbeid med bygdefiber og samarbeid med grendesamfunn osv. Så det skjer en del, men 
utenom det store prosjektet med stamfiber på Rørvik-Kolvereid, så vet vi ikke hva som blir 
realisert med unntak av det som er lagt innover til Foldereid. Det er rart for oss at det er så 
vanskelig for Telenor å få en endelig beslutning på 
dette, men vi holder jevnlig kontakt med Telenor og purrer på dette prosjektet også.  
 
 
Kolbjørn Horn (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Når funksjonshemmedes råd tar opp en sak, så står det i protokollen som dere leser, men hva 
skjer videre med saken? Det kan gå lang tid og vi vet ikke om det skjer noe. Hadde det gått an å 
få jobbet fram en rutine ifb. med hvem i administrasjonen eller etaten som har saken, status for 
saken, om rådet skal bidra med noe osv. Dette henger litt i lufta pr. i dag, og så har jeg her gitt 
litt inspirasjon til samarbeid i fortsettelsen når vi tar opp ting. 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Jeg legger til grunn at når det er gitt en bestilling fra politikerne, så tar rådmannen fatt i det, 
jobber med det og prøver å realisere det. Prinsipielt er det rådmannens oppgave å rapportere 
tilbake hva som er status og hva som er mulig å gjennomføre. Vi vet at i mange, mange 
prosjekter som går parallelt, så kan det være vanskelig å få med seg alle endene og ha fokus også 
på det. Her er det nok et forbedringspotensial fra administrasjonen. Det vi gjør både i 
formannskap, kommunestyre og for så vidt også i de andre utvalgene er at utvalgene etterspør i 
møter hva som er status i saken. Når saklista blir satt opp av leder, så settes det opp punkter der 
man ønsker orientering om de tingene som tidligere er vedtatt for å få vite status. Det er det 
sikreste. I den grad rådmannen da har glemt det eller ikke har nok fokus på det, så er han nødt til 
å svare for seg i disse møtene og da holder man saken levende og det er lettere å få til et resultat 
på de tingene man har fremmet.   
 
Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål:  



Hvordan stiller Nærøy kommune seg til henvendelsen fra Magne Olav Aarsand Breivik ang. at 
kommunen skal få ta over kunsten hans og ha den i presteboligen på Kolvereid? Dette er en gave 
som er utenom det vanlige og som jeg håper kommunen benytter seg av og ikke lar gå i fra seg. 
Hva er gjort, og hva vil evt. bli gjort? 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Det er først og fremst kommunestyret som skal beslutte dette. Jeg ser ikke behov for å ha en 
beslutning nå. Jeg opplever at det er entusiasme for saken og ikke minst så er det i 
lokalsamfunnet her på Kolvereid en kjempestor entusiasme. Det er utrolig hvor mange 
henvendelser jeg har hatt om denne saken og oppfordringer om at dette må det jobbes med. Som 
forberedelse så gjør vi det. I og med at det har vært en forespørsel tidligere om hva de tenker å 
gjøre med prestegården, så tok vi med en gang kontakt med Opplysningsvesenets Fond. Svaret 
var umiddelbart da at prestegården tenker de å bruke til utleie og da først og fremst til bolig til 
prester som kommer hit. I Opplysningsvesenets fond er jeg godt kjent med at der er det 
avdelinger og folk holder på med sitt. Når man har fått i oppgave å forvalte presteboligene, så 
holder man på med det, og det er vanskelig å se annerledes på ting. Vi har skrevet til de på nytt 
og sagt at vi kan komme til Oslo og diskutere saken om hva presteboligen kan brukes til, annet 
enn til prestebolig. Det er ikke mangel på boliger, både alternativ og forskjellig standarder på 
bolig, dersom det kommer nye prester hit. Slik det er nå, så er det er ikke boligmangel i Ytre 
Namdal. Vi venter på svar på denne henvendelsen. Saken er også tatt opp med ansvarlige for 
kultur i fylkeskommunen og de sier at de syns dette er spennende og ønsker å være med på en 
prosess og se på om det går an å realisere noe slikt. Jeg har også kontakt med Magne Olav 
Aarsand Breivik, og vi skal avtale et møte, men jeg tenker å vente til prosjektleder Hege Sørlie er 
tilbake fra ferie for dette er en Nærøysund-sak og det er da naturlig at hun er med. Vi skal før 
sommerferien få avviklet et møte for å spinne videre på tankene rundt dette. Det er også 
interessenter i næringslivet som tidligere har redegjort for at de ønsker å være med på å utvikle 
noe på Kolvereid. De skal vi også ta kontakt med for å drøfte dette videre. Så dette er en sak som 
holdes varm og som det jobbes litt med og så blir det en mer formell prosess siden dersom det 
blir aktuelt.  
 
 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Jeg er opptatt av drikkevannet vårt. Det har vært veldig fokus på det i det siste. Vi vet vi har 
kvalitet og godt drikkevann, men er det godt nok sikret slik at vi ikke kommer i en slik situasjon 
som vi har sett fra Askøy? Jeg tenker da på at vi har høydebasseng, hovedbasseng, Rokkvatnet 
og skal betjene alle. Som politiker tenker jeg at vi kunne ha fått en redegjørelse om dette til 
høsten. Jeg har ikke mistillit til noen, at det ikke følges opp det som skal gjøres, og jeg er klar 
over at ordfører ikke kan svare på dette i dag, men det har vært godt og greit for meg i alle fall 
som politiker å vite at her har vi det trygt ift. kvalitet og ressurser og hvordan det er ift. naturens 
utfordringer rundt vannet vårt. 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Dette er litt omfattende og administrasjonen må hjelpe til med å gi et godt svar. Det er heller ikke 
sikkert at det er riktig å gi et slikt helt entydig svar i en spørretime, da dette er komplisert. Men 
jeg legger til grunn at vannkvaliteten er god og at man har god kontroll på det. Det er mange 
spørsmål som kommer opp rundt dette og dermed er det riktig å ta det som et tema i 
kommunestyret, og det skal vi sørge for at blir gjort.  
  



PS 37/19 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 12/19 Årsmelding innvandringstjenesten 2018 
 
RS 13/19 Godkjenning av Val barne- og ungdomsskole etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehage og skole 
 
RS 14/19 Godkjenning av nye vegnavn 
 
RS 15/19 Nord Universitet - høring - forslag til ny studiestedstruktur 
  



PS 38/19 Tjenestetilbud til yngre personer med demens 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar å etablere et tjenestetilbud for yngre senil demente. 
Tjenestetilbudet etableres som beskrevet i saken. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommunestyre vedtar å etablere et tjenestetilbud for yngre senil demente. 
Tjenestetilbudet etableres som beskrevet i saken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar å etablere et tjenestetilbud for yngre senil demente. 
Tjenestetilbudet etableres som beskrevet i saken. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 11.06.2019  
Behandling: 
Funksjonshemmedes råd stiller seg bak rådmannens forslag. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Nærøy kommunestyre vedtar å etablere et tjenestetilbud for yngre senil demente. 
Tjenestetilbudet etableres som beskrevet i saken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre vedtar å etablere et tjenestetilbud for yngre senil demente. 
Tjenestetilbudet etableres som beskrevet i saken. 
 
 



 
PS 39/19 Helseplattformen -oppdatering og veien videre 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1.  
Nærøy kommunestyre er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med   
Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  
 
2.  
Det legges inn kr 1.516.000.- i økonomiplanen fra 2022, Vikna kommunes andel inn i 
Nærøysund kommune, med en mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når 
vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.  
 
3. 
Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021 i 
Nærøysund. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstillig ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. 
Nærøy kommunestyre er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med   
Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  
 
2. 
Det legges inn kr 1.516.000.- i økonomiplanen fra 2022, Vikna kommunes andel inn i 
Nærøysund kommune, med en mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når 
vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.  
 
3. 
Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021 i 
Nærøysund. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. 
Nærøy kommunestyre er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med   
Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  
 
2. 
Det legges inn kr 1.516.000.- i økonomiplanen fra 2022, Vikna kommunes andel inn i 
Nærøysund kommune, med en mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når 
vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.  



 
3. 
Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021 i 
Nærøysund. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 11.06.2019  
 
Behandling: 
Funksjonshemmedes råd stiller seg bak rådmannens forslag. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
1. 
Nærøy kommunestyre er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med 
Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases. 
 
2. 
Det legges inn kr. 1.516.000,- i økonomiplanen fra 2022, Vikna kommunes andel inn i 
Nærøysund kommune, med en mindre beløp allerede i 2021, når det bl. a er klart hvilke (og når 
vi kan si opp) programvaren som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen. 
 
3. 
Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021 i 
Nærøysund. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. 
Nærøy kommunestyre er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med   
Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.  
 
2. 
Det legges inn kr 1.516.000,- i økonomiplanen fra 2022, Vikna kommunes andel inn i 
Nærøysund kommune, med en mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke 
(og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av 
Helseplattformen.  
 
3. 
Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021 i 
Nærøysund. 
 
 
 
PS 40/19 Avgift vedr. salg og skjenking av alkohol omsetningsåret 2019 



 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2019, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2018. 
 
 
 
Salgssteder: 

Salgssteder liter solgt øl 

Beregnet 
avgift 0,21 pr 
liter 

 
Beregnet avgift: 
(Minimumsbeløp 
1660 kr)  

       
Oplø samvirkelag 10495 2204 2204 
JOKER Foldereid 10443 2193 2193 
Spar Ottersøy 27818 5842 5842 
Coop Naustbukta 6952 1460 1660 
Coop Sjånes 10799 2268 2268 
Extra Kolvereid 63337 13301 13301 
Rema 1000 27965 5873 5873 
Totalt 146929 30855 32732 

 
Skjenkesteder: 

  Antall skjenkte liter:   
Avgift pr 
liter : 

  
Øl(0,48 kr 
pr.l.) 

Vin(1,26 kr 
pr. l.) 

Brennevin(4,16 
kr pr. l.) 

skjenkt 
vare 

Beregnet avgift: 
(Minimunmsbeløp 
5200 kr) 

Skjenkesteder i Nærøy:          
Styrmanden, Abelvær 
Gård 361 142 36,9 497 5200 
Lund kafe 180 0 0 85 5200 
Ferjekroa         5200 
Coop kafe         5200 
Longgaards lokalmat 
AS 22,5 26,13 1,76 50 5200 
Bakeriet kafe       0 5200 
Joker Foldereid 0 0 0 0 5200 
Bakkalandet Hotell         5200 
Buøy gård 0 365,8 35,3   5200 
Kolvereid bardrift         5200 
Totalt 563,5 168,13 38,66 631 52000 

 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 



Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2019, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2018. 
 
 
Salgssteder: 

Salgssteder 
liter solgt 
øl 

Beregnet 
avgift 0,21 pr 
liter 

 
Beregnet avgift: 
(Minimumsbeløp 
1660 kr)  

       
Oplø samvirkelag 10495 2204 2204 
JOKER Foldereid 10443 2193 2193 
Spar Ottersøy 27818 5842 5842 
Coop Naustbukta 6952 1460 1660 
Coop Sjånes 10799 2268 2268 
Extra Kolvereid 63337 13301 13301 
Rema 1000 27965 5873 5873 
Totalt 146929 30855 32732 

 
Skjenkesteder: 

  Antall skjenkte liter:   
Avgift pr 
liter : 

  
Øl(0,48 kr 
pr.l.) 

Vin(1,26 kr 
pr. l.) 

Brennevin(4,16 
kr pr. l.) 

skjenkt 
vare 

Beregnet avgift: 
(Minimunmsbeløp 
5200 kr) 

Skjenkesteder i Nærøy:          
Styrmanden, Abelvær 
Gård 361 142 36,9 497 5200 
Lund kafe 180 0 0 85 5200 
Ferjekroa         5200 
Coop kafe         5200 
Longgaards lokalmat 
AS 22,5 26,13 1,76 50 5200 
Bakeriet kafe       0 5200 
Joker Foldereid 0 0 0 0 5200 
Bakkalandet Hotell         5200 
Buøy gård 0 365,8 35,3   5200 
Kolvereid bardrift         5200 
Totalt 563,5 168,13 38,66 631 52000 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Kafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Formannskapets innstilling: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2019, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2018. 
 
Salgssteder: 

Salgssteder 
liter solgt 
øl 

Beregnet 
avgift 0,21 pr 
liter 

 
Beregnet avgift: 
(Minimumsbeløp 
1660 kr)  

       
Oplø samvirkelag 10495 2204 2204 
JOKER Foldereid 10443 2193 2193 
Spar Ottersøy 27818 5842 5842 
Coop Naustbukta 6952 1460 1660 
Coop Sjånes 10799 2268 2268 
Extra Kolvereid 63337 13301 13301 
Rema 1000 27965 5873 5873 
Totalt 146929 30855 32732 

 
Skjenkesteder: 

  Antall skjenkte liter:   
Avgift pr 
liter : 

  
Øl(0,48 kr 
pr.l.) 

Vin(1,26 kr 
pr. l.) 

Brennevin(4,16 
kr pr. l.) 

skjenkt 
vare 

Beregnet avgift: 
(Minimunmsbeløp 
5200 kr) 

Skjenkesteder i Nærøy:          
Styrmanden, Abelvær 
Gård 361 142 36,9 497 5200 
Lund kafe 180 0 0 85 5200 
Ferjekroa         5200 
Coop kafe         5200 
Longgaards lokalmat 
AS 22,5 26,13 1,76 50 5200 
Bakeriet kafe       0 5200 
Joker Foldereid 0 0 0 0 5200 
Bakkalandet Hotell         5200 
Buøy gård 0 365,8 35,3   5200 
Kolvereid bardrift         5200 
Totalt 563,5 168,13 38,66 631 52000 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Kafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Vedtak: 
Avgiften for salg og skjenking av øl, vin og brennevin i 2019, fastsettes med utgangspunkt i 
antall liter solgt/skjenket alkohol i 2018. 
 
Salgssteder: 

Salgssteder 
liter solgt 
øl 

Beregnet 
avgift 0,21 pr 
liter 

 
Beregnet avgift: 
(Minimumsbeløp 
1660 kr)  

       
Oplø samvirkelag 10495 2204 2204 
JOKER Foldereid 10443 2193 2193 
Spar Ottersøy 27818 5842 5842 
Coop Naustbukta 6952 1460 1660 
Coop Sjånes 10799 2268 2268 
Extra Kolvereid 63337 13301 13301 
Rema 1000 27965 5873 5873 
Totalt 146929 30855 32732 

 
Skjenkesteder: 

  Antall skjenkte liter:   
Avgift 
pr liter : 

  
Øl(0,48 
kr pr.l.) 

Vin(1,26 kr 
pr. l.) 

Brennevin(4,16 
kr pr. l.) 

skjenkt 
vare 

Beregnet avgift: 
(Minimunmsbeløp 
5200 kr) 

Skjenkesteder i 
Nærøy:          
Styrmanden, Abelvær 
Gård 361 142 36,9 497 5200 
Lund kafe 180 0 0 85 5200 
Ferjekroa         5200 
Coop kafe         5200 
Longgaards lokalmat 
AS 22,5 26,13 1,76 50 5200 
Bakeriet kafe       0 5200 
Joker Foldereid 0 0 0 0 5200 
Bakkalandet Hotell         5200 
Buøy gård 0 365,8 35,3   5200 
Kolvereid bardrift         5200 
Totalt 563,5 168,13 38,66 631 52000 

 
 
 
 
 
 
 
PS 41/19 Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. mai 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Kari Toremo Finvik (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Helse- og sosialutvalget henstiller til at kontrollene for salg og skjenking foretas på ulike 
tidspunkt på døgnet, også utenfor ordinær arbeidstid. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Kari Toremo Finvik sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
Helse- og sosialutvalget henstiller til at kontrollene for salg og skjenking foretas på ulike 
tidspunkt på døgnet, også utenfor ordinær arbeidstid. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Kafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det henstilles til at kontrollen for salg og skjenking foretas på ulike tidspunkt på døgnet, også 
utenfor ordinær arbeidstid. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning.Det henstilles til at kontrollen for salg og skjenking foretas på ulike tidspunkt på 
døgnet, også utenfor ordinær arbeidstid. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer på Coop Kafe og ble med hjemmel i forvaltningslovens 
§ 6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 



Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning.Det henstilles til at kontrollen for salg og skjenking foretas på ulike tidspunkt 
på døgnet, også utenfor ordinær arbeidstid. 
 
 
 
PS 42/19 Årsmelding barnevern 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2018 tas til etterretning. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2018 tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2018 tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 2018 tas til etterretning. 
 
 
 
PS 43/19 Namdal Rehabilitering - fremtidig eierskapsstruktur, organisering og 
betalingsmodell 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 
1.1. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos 
kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner 
nå har. 

2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS). 



3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde 
fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene 
deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. 
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige 
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 

1. Nærøy kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 1.1. 
2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos kommune og 
Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå har. 

2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS). 
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde 

fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles 
likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. 
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige 
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Nærøy kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 1.1. 
2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos kommune og 
Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå har. 

2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS). 
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde 

fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles 
likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. 
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige 
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 11.06.2019  
Behandling: 
Funksjonshemmedes råd stiller seg bak rådmannens forslag. 
 
 
Uttalselse fra funksjonshemmedes råd: 

1. Nærøy kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 
1.1.2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos kommune 
og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå har. 



2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS). 
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområdet 

fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles 
likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. 
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige 
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS fra 

1.1. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos 
kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå 
har. 

2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS). 
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde 

fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene deles 
likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall. 
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige 
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 
 
 
PS 44/19 Sammenslåing av Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole fra 01.08.19 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole slås sammen til en skole med elever fra 1. – 10. trinn, 
med virkningsdato 01.08.19.  
Navnet på den nye skolen blir Kolvereid skole. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 06.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole slås sammen til en skole med elever fra 1. – 10. trinn, 
med virkningsdato 01.08.19.  
Navnet på den nye skolen blir Kolvereid skole. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Formannskapets innstilling: 
Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole slås sammen til en skole med elever fra 1. – 10. trinn, 
med virkningsdato 01.08.19.  
Navnet på den nye skolen blir Kolvereid skole. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole slås sammen til en skole med elever fra 1. – 10. 
trinn, med virkningsdato 01.08.19.  
Navnet på den nye skolen blir Kolvereid skole. 
 
 
 
PS 45/19 Søknad om skoleskyss for elev på Bindalseidet skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Søknad om skoleskyss på vegne av elev ved Bindalseidet skole, avvises.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 06.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Søknad om skoleskyss på vegne av elev ved Bindalseidet skole, avvises.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknad om skoleskyss på vegne av elev ved Bindalseidet skole, avvises.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Søknad om skoleskyss på vegne av elev ved Bindalseidet skole, avvises.  
 
 
 
PS 46/19 Endelig behandling - reguleringsplan for Val videregående skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Val videregående 
skole planID 2018009 med bestemmelser og plankart datert 23.11.18, sist revidert 24.05.19 og 
planbeskrivelse datert 22.11.18.   
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Val videregående 
skole planID 2018009 med bestemmelser og plankart datert 23.11.18, sist revidert 24.05.19 og 
planbeskrivelse datert 22.11.18, med følgende endring: 
Rekkefølgebestemmelse for T31-T33 tas ut av planen. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Steinar Aspli sitt forslag, så ble 
Aspli sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Val videregående 
skole planID 2018009 med bestemmelser og plankart datert 23.11.18, sist revidert 24.05.19 og 
planbeskrivelse datert 22.11.18, med følgende endring: 
Rekkefølgebestemmelse for T31-T33 tas ut av planen. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 4 stemmer, mot 3 stemmer for rådmannens forslag. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Val videregående 
skole planID 2018009 med bestemmelser og plankart datert 23.11.18, sist revidert 24.05.19 og 
planbeskrivelse datert 22.11.18, med følgende endring: 
Rekkefølgebestemmelse for T31-T33 tas ut av planen. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Val 
videregående skole planID 2018009 med bestemmelser og plankart datert 23.11.18, sist 
revidert 24.05.19 og planbeskrivelse datert 22.11.18, med følgende endring: 
Rekkefølgebestemmelse for T31-T33 tas ut av planen. 
 
 
 
PS 47/19 Søknad om standardheving på kommuneveg Arnøya 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Søknaden fra Arnøy Grendalag, Arnøy og omegn småbåtforening og rederiet Arnøyfjord AS om 
standardheving av den kommunal vegen på Arnøya avslås. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det bør tas opp med fylkeskommunen om strekningen kan oppgraderes til fylkesveg i bytte med 
vegen til Kjeøya Fv 7116. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknaden fra Arnøy Grendalag, Arnøy og omegn småbåtforening og rederiet Arnøyfjord AS om 
standardheving av den kommunal vegen på Arnøya avslås. 
Det bør tas opp med fylkeskommunen om strekningen kan oppgraderes til fylkesveg i bytte med 
vegen til Kjeøya Fv 7116. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Arnøy Grendalag, Arnøy og omegn småbåtforening og rederiet Arnøyfjord 
AS om standardheving av den kommunal vegen på Arnøya avslås. 
Det bør tas opp med fylkeskommunen om strekningen kan oppgraderes til fylkesveg i bytte 
med vegen til Kjeøya Fv 7116. 
 
 
 
 
PS 48/19 Utbygging og omgjøring legekontor - endring av kostnadsrammen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Prosjektet 8427 «Tilbygg/omgjøring Legekontor» gjennomføres slik som beskrevet 



 Prosjektrammen settes til kr 8 000 000,- inkl. mva. 
 Økt prosjektramme finansieres med nye lån. 

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Prosjektet 8427 «Tilbygg/omgjøring Legekontor» gjennomføres slik som beskrevet 
 Prosjektrammen settes til kr 8 000 000,- inkl. mva. 
 Økt prosjektramme finansieres med nye lån. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Prosjektet 8427 «Tilbygg/omgjøring Legekontor» gjennomføres slik som beskrevet 
 Prosjektrammen settes til kr 8 000 000,- inkl. mva. 
 Økt prosjektramme finansieres med nye lån. 

 
 
 
PS 49/19 Nærøysund Arena 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Bygging av Nærøysund Arena vil føre til et løft for idrett, kultur og aktiviteter, og prosjektet vil 
tilfører etterlengte kvaliteter for Nærøysund kommune. 
 
Rådmannen legger til grunn at bygging av Nærøysund Arena gjennomføres innenfor en ramme 
på kr. 197 500 000,- eks mva. Investeringen og driften av Nærøysund Arena forventes å gi full 
mva. kompensasjon.  
 
Prosjektet finansieres gjennom full utnyttelse av spillemiddelordningen, med totalt 56,16 
millioner kroner og egenfinansiering/låneopptak på til sammen kr 141 340 000,-  
 
Prosjektet gjennomføres iht. skisserte framdriftsplan. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og innkjøpsansvarlig Kenneth Haug orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Formannskapets innstilling: 
Bygging av Nærøysund Arena vil føre til et løft for idrett, kultur og aktiviteter, og prosjektet vil 
tilfører etterlengte kvaliteter for Nærøysund kommune. 
 
Rådmannen legger til grunn at bygging av Nærøysund Arena gjennomføres innenfor en ramme 
på kr. 197 500 000,- eks mva. Investeringen og driften av Nærøysund Arena forventes å gi full 
mva. kompensasjon.  
 
Prosjektet finansieres gjennom full utnyttelse av spillemiddelordningen, med totalt 56,16 
millioner kroner og egenfinansiering/låneopptak på til sammen kr 141 340 000,-  
 
Prosjektet gjennomføres iht. skisserte framdriftsplan. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen, innkjøpsansvarlig Kenneth Haug og prosjektingeniør Tore Livik 
orienterte om saken før møtet. 
 
Tillegg til innstilling fra formannskapet ang. presisering av finansiering ble delt ut i møtet.  
 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til vi har oversikt over utgiftene denne investeringen vil medføre. Det må 
fremlegges en mer detaljeringsgrad på driftsnivå. 
 
Avstemming: 
Ingunn Lysø sitt utsettelsesforslag fikk 1 stemme og falt. 
 
Kommunestyrets omforente tilleggsforslag – presisering av finansiering: 
Det føyes til en setning i 3. avsnitt i formannskapets innstilling: 
«I påvente av utbetaling av spillemidlene forskutteres spillemidlene med låneopptak, kr 
56 160 000,-.» 
Det føyes til et nytt 4. avsnitt i formannskapets innstilling:  
«Beløp tilsvarende mva-komp kr 49 375 000,- forskutteres i finansieringsplanen ved bruk av 
disposisjonsfond.» 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling fikk 26 stemmer, mot 1 stemme, og ble vedtatt. 
Kommunestyrets omforente tilleggsforslag fikk 26 stemmer, mot 1 stemme, og ble vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Bygging av Nærøysund Arena vil føre til et løft for idrett, kultur og aktiviteter, og 
prosjektet vil tilfører etterlengte kvaliteter for Nærøysund kommune. 
 



Rådmannen legger til grunn at bygging av Nærøysund Arena gjennomføres innenfor en 
ramme på kr. 197 500 000,- eks mva. Investeringen og driften av Nærøysund Arena 
forventes å gi full mva. kompensasjon.  
 
Prosjektet finansieres gjennom full utnyttelse av spillemiddelordningen, med totalt 56,16 
millioner kroner og egenfinansiering/låneopptak på til sammen kr 141 340 000,-. I påvente 
av utbetaling av spillemidlene forskutteres spillemidlene med låneopptak, kr 56 160 000,-.  
 
Beløp tilsvarende mva-komp kr 49 375 000,- forskutteres i finansieringsplanen ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 
Prosjektet gjennomføres iht. skisserte framdriftsplan. 
 
 
 
PS 50/19 Gravvik Ungdomslag - søknad om økonomisk støtte til Sildvikafestivalen 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune bevilger 15.000,- til økonomisk støtte til Sildvikafestivalen 2019 med 
inndekning fra regionalt næringsfond. Kontostreng 14744-422-32508 
 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er medlem av Sildvika-komiteen som er søker og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune bevilger 15.000,- til økonomisk støtte til Sildvikafestivalen 2019 med 
inndekning fra regionalt næringsfond. Kontostreng 14744-422-32508 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er medlem av Sildvika-komiteen som er søker og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Dag-Erik Thomassen (uavhengig) og Andreas Marø (uavhengig) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommune bevilger kr 22.000,- til økonomisk støtte til Sildvikafestivalen 2019.06.20 
Økonomisk inndekning av forslaget: Regionalt næringsfond. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og Dag-Erik Thomassen og Andreas Marø 
sitt forslag, så ble Thomassen og Marø sitt forslag vedtatt med 25 stemmer, mot 1 stemme for 
formannskapets innstilling. 
 
 
Vedtak: 



Nærøy kommune bevilger kr 22.000,- til økonomisk støtte til Sildvikafestivalen 2019.06.20 
Økonomisk inndekning av forslaget: Regionalt næringsfond. 
 
 
 
PS 51/19 4H Havørn søknad om støtte til fylkesleir 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune innvilger som omsøkt 20.000,- til Havørn 4H for gjennomføring av årets 
fylkesleir gjennom bruk av disposisjonsfond.   
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) er leder for arrangementskomiteen for fylkesleieren og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. I 
varaordfører Rune Arstein (H) sitt fravær, så tiltrådte Johannes Sandstad (KrF) som ordfører 
under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune innvilger som omsøkt 20.000,- til Havørn 4H for gjennomføring av årets 
fylkesleir gjennom bruk av disposisjonsfond.   
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) er leder for arrangementskomiteen for fylkesleieren og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune innvilger som omsøkt 20.000,- til Havørn 4H for gjennomføring av årets 
fylkesleir gjennom bruk av disposisjonsfond.   
 
 
 
PS 52/19 Søknad om prosjektstøtte til InnovArena AS 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra InnovArena AS med kr 287 500,- for 2019. 
2. Bevilgningen finansieres ved bruk av NTE-fondet. 

 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra InnovArena AS med kr 287 500,- for 2019. 
2. Bevilgningen finansieres ved bruk av NTE-fondet. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Nærøy kommune innvilger søknaden fra InnovArena AS med kr 287 500,- for 2019. 
2. Bevilgningen finansieres ved bruk av NTE-fondet. 

 
 
 
 
PS 53/19 Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til 
orientering. 
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
i Nærøy kommune til orientering. 
 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til 
orientering. 
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen i Nærøy kommune til orientering. 
 
 
 
PS 54/19 Økonomirapport 30.4.2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.4.2019 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 

1A og 1B. 

 



 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 

1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.4.2019 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 

1A og 1B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.4.2019 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A 

og 1B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og økonomisjef Fred Moen orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.4.2019 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A og 1B. 
 
 
 
PS 55/19 Budsjettregulering 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Vedtatte låneopptak til dekning av investeringsprosjekter (eks Husbanken) økes fra 
opprinnelig 85,644 mill. kroner til 145,644 mill. kroner. 

2. Investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 2A. 

 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019  



Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Vedtatte låneopptak til dekning av investeringsprosjekter (eks Husbanken) økes fra 

opprinnelig 85,644 mill. kroner til 145,644 mill. kroner. 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 2A. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Vedtatte låneopptak til dekning av investeringsprosjekter (eks Husbanken) økes fra 

opprinnelig 85,644 mill. kroner til 145,644 mill. kroner. 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 

2A. 
 
 
 
 
PS 56/19 Organisering av rådmannsfunksjonen etter 1. august 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune konstituerer prosjektleder i rådmannsstillingen fra 1. september. Nærøy 
kommune forutsetter at dette blir ivaretatt gjennom en tilstedeværelse i Nærøy.  
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune konstituerer prosjektleder i rådmannsstillingen fra 1. september. Nærøy 
kommune forutsetter at dette blir ivaretatt gjennom en tilstedeværelse i Nærøy.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Nærøy kommune konstituerer prosjektleder i rådmannsstillingen fra 1. september. Nærøy 
kommune forutsetter at dette blir ivaretatt gjennom en tilstedeværelse i Nærøy.  
 
 
 
PS 57/19 Årsmelding 2018 - Nærøy eldreråd 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar årsmelding fra 2018 fra Nærøy eldreråd til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsmelding fra 2018 fra Nærøy eldreråd til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsmelding fra 2018 fra Nærøy eldreråd til orientering. 
 
 
 
PS 58/19 Harald Marsdal Hanssen - søknad om fritak fra kommunalt verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Søknad fra Harald Marsdal Hanssen om fritak fra vervet som medlem i Funksjonshemmedes råd 
fra 1. juli 2019 og ut perioden innvilges. 
 
Varamedlem Randi Røvik rykker opp som medlem i funksjonshemmedes råd i samme periode. 
Det velges ikke nytt varamedlem. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknad fra Harald Marsdal Hanssen om fritak fra vervet som medlem i Funksjonshemmedes råd 
fra 1. juli 2019 og ut perioden innvilges. 
 



Varamedlem Randi Røvik rykker opp som medlem i funksjonshemmedes råd i samme periode. 
Det velges ikke nytt varamedlem. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad fra Harald Marsdal Hanssen om fritak fra vervet som medlem i 
Funksjonshemmedes råd fra 1. juli 2019 og ut perioden innvilges. 
 
Varamedlem Randi Røvik rykker opp som medlem i funksjonshemmedes råd i samme 
periode. Det velges ikke nytt varamedlem. 
 
 
 
PS 59/19 Møteplan 2. halvår 2019 - formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til møteplan 2. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Behandling: 
Forslag til møtedatoer ble lagt frem i møtet. 
 
Forslag til møtedatoer vedtas med følgende endring: 
Kommunestyre: Mandag 16.12.19 – ikke tirsdag 17.12.19 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til møteplan 2. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
FORMANNSKAP: 
Torsdag 12.09.19 
Tirsdag 12.11.19 
Mandag 09.12.19 
 
KOMMUNESTYRE: 
Mandag 23.09.19 – ettermiddag, etter møte i fellesnemnda 
Torsdag 21.11.19 – etter dag 2 i folkevalgtopplæringa i Nærøysund kommunestyre 
Mandag 16.12.19 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
Behandling: 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til møteplan 2. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
FORMANNSKAP: 
Torsdag 12.09.19 
Tirsdag 12.11.19 
Mandag 09.12.19 
 
KOMMUNESTYRE: 
Mandag 23.09.19 – ettermiddag, etter møte i fellesnemnda 
Torsdag 21.11.19 – etter dag 2 i folkevalgtopplæringa i Nærøysund kommunestyre 
Mandag 16.12.19 
 
 
 


