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

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Hallvard Arne Laugen MEDL SP 
Kari Leirvik Hestad MEDL AP 
Thor Audun Sætran MEDL UAVHENGIG 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kari Beate Toremo Finvik Hallvard Arne Laugen SP 
Siw Berg Kari Leirvik Hestad AP 
Irene Leirvik Thor Audun Sætran AP 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helge Thorsen rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Anne-Lene Fadnes Gregersen folkehelsekoordinator 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Egil Solstad skogbrukssjef 
Torhild Libjå jordbrukssjef 
Ragnhild W. Melgård planlegger 
Tore Livik prosjektingeniør 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling. 
Sakliste ble godkjent med følgende merknad: Sak PS 14/19 utgår. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: ÅPS 1/19, PS 6/19, PS 2/19-PS 5/19, PS 7/19-
PS18/19, PS 1/19. 
 
Orienteringer: 
 FriskHus v/folkehelsekoordinator Anne Lene F. Gregersen 
 Forvaltningsrapport rus og psykisk helse Nærøy kommune v/Revisjon Midt-Norge, Anna 

Ølnes 
 Status bygging av nye Kolvereid skole v/rådmann Helge Thorsen, drifts- og utviklingssjef 

Håvard Hernes og prosjektingeniør Tore Livik 
 Lokalisering av BUA ifb. med at sak PS 14/19 utgår v/rådmann Helge Thorsen 
 
Ordføreren redegjorde for sine gjøremål 18.12.18-07.03.19: 
 Møte i representantskapet i Nord Trøndelag havn Rørvik 
 Biolunsj Overhalla 
 Medarbeidersamtale med rådmannen 
 Lønnsforhandlinger med rådmannen 
 Møte i samferdselskomiteen i Namdal Regionråd med oppstart av «Laksevei nord» prosjektet 
 Deltok på Trøndelagsmøtet 
 Møte i polititrådet 
 Årlige møte med konservatorene i Museet Midt 
 Møte i helsekomiteen i Namdal regionråd 
 Frokostmøte med næringslivet på Kolvereid 
 Styringsgruppemøte for kustsoneplanprosjektet 
 Fylkesting 
 Møte styringsgruppe rullering av handlingsplan for strategisk næringsplan 
 Møte om organisering av næringsarbeidet i Nærøysund kommune 
 Mekling på reguleringsplansak Skillingstad hos fylkesmannen 
 Dialogmøte i Grong med fylkeskommunen om strategier som er ute på høring. 



 Frokostmøte med tema «Laksevei Nord!» i regi av Namdalskysten næringsforening 
 Møte i Namdal regionråd og i partnerskapssamarbeidet med Nord Universitet 
 Årsmøte i næringsforeningen 
 Møte med riksantikvaren ang.reparasjon av tårnet på Nærøyakirka 
 Deltok med innlegg på årsmøtet i Nærøyakirkas venner 
 Møte Fellesnemnda for kirkelig fellesråd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  



 

Saksliste 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 1/19 Åpen spørretime 

 
 

PS 1/19 Referatsaker  
RS 1/19 Spillemidler 2019 - prioriteringer av søknader  
RS 2/19 Husbanken - informasjon om endring i tilskuddene fra 

1. januar 2019 
 

RS 3/19 Fylkesmannen i Trøndelag - anmodning om 
meklingsmøte i sak - endring av arealformål i 
kommuneplanens arealdel - ytre del Indre Follafjord 

 

RS 4/19 NFU Namdal lokallag - innbyggere med 
utviklingshemming - etterspørsel av kommunal bistand 
 
Saker til behandling 

 

PS 2/19 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av 
fribeløp og egenandeler i 2019 

 

PS 3/19 Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. 
desember 2018 

 

PS 4/19 Ny lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og 
lov om omsetning av alkoholholdig drikk 

 

PS 5/19 Ferjekroa AS - Søknad om alminnelig 
skjenkebevilling 

 

PS 6/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykisk helse 
Nærøy kommune 

 

PS 7/19 FriskHus  
PS 8/19 Felles skolekrets Lund - Salsnes - Sørenget - fra 

01.08.19 til 01.01.20 - fram til Lund blir en del av 
Namsos kommune 

 

PS 9/19 Grytbogen rapport 2018  
PS 10/19 Endelig behandling - reguleringsplan for 

Brennholmen fritidsområde 
 

PS 11/19 Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for 
arealbruk - differensiert og bærekraftig arealpolitikk 
i Trøndelag 

 

PS 12/19 Overhalla Industrier AS - søknad om kommunal 
overtakelse av VVA anlegg i Odden - Rønningen 

 

PS 13/19 Retningslinjer - Tilskudd til veglys for 2019  



PS 14/19 Kjøp av Sentrumsgata 4 - 62/161  
PS 15/19 Høring - ny forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

PS 16/19 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets 
årsrapport 2018 til kommunestyret 

 

PS 17/19 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - revidert 
selskapsavtale 

 

PS 18/19 Invitasjon til møte om samarbeid fra Trondheim, 
Hitra og Frøya 

 

 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 1/19 Åpen spørretime 
 

Leder av FAU v/Nærøy ungdomsskole Tor Morgen Rosenvinge stilte følgende spørsmål på 
vegne av FAU ved Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole: 

540 elever – og deres foresatte – ved Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole våknet i forrige 
uke til en bekymringsfull artikkel i Namdalsavisa. 

I NAs referat framgår det at Arbeidsutvalget for Nærøysund kommune enstemmig anbefaler at 
den kommende rådmannen i Nærøysund skal ta initiativ til en idedugnad hvor politisk nivå, 
administrasjon og lokalsamfunn skal se på alternative løsninger for blant annet skoleanlegg og 
idrettsanlegg. 

540 elever og deres foresatte er bekymret for om dette betyr at politikerne nå vurderer å gå bort i 
fra innbyggerkontrakten som Nærøy kommunestyre har inngått med nærøyværingene: 

 Etter at Kolvereid skole brant ned, vedtok politikerne at en ny Kolvereid skole skulle 
samlokaliseres med Nærøy ungdomsskole. 

 En forutsetning for samlokaliseringa, var at gamle NUS skulle rives – for å gi elevene det 
utearealet de har krav på. Nå i byggeperioden er dette arealet godt under disse kravene.  

 Den forutsatte rivingen av gamle NUS, betyr at både basseng og gymsal forsvinner. Verken 
nye Kolvereid skole eller Nærøy ungdomsskole har basseng og gymsal. Nærøyhallen er i så 
dårlig forfatning at den ikke anses som trygg.  

Bare gjennom å realisere de vedtatte hall- og bassengplanene har kommunen reell mulighet til å 
gi elevene undervisningen de har krav på. Finansieringen av anleggene har nærøyværingene 
bidratt til ved å utvise tålmodighet med kommunale sparetiltak for å bygge nødvendig kapital. 

Hvordan kan kommunestyret berolige våre elever og garantere at kommunen står ved sin del av 
innbyggerkontrakten – og realiserer vedtatte hall- og bassengplaner, uavhengig av 
sammenslåingsprosessen? 

 

Ordføreren ga følgende svar: 

Jeg skjønner at det er stort engasjement i saken. Dette er investeringer som betyr mye for Nærøy 
kommune, lokalsamfunnet og grupper som ønsker å bruke de fasilitetene vi har og som vi ønsker 
skal bli bedre. Spørsmålsstiller har selv beskrevet behovet for dette og historien bak, og vi må si 
oss enige i at vi ser likedan på historie, behovet og den prosessen som har vært opp mot dette. 
Det er alltid en rådmanns bør å mane til forsiktighet og minne oss på å se på mulighetene for å 
gjøre effektive og gode investeringer til det beste for alle. Denne investeringen er noe som 
Nærøy kommune har vurdert over år. Det er vurdert som en viktig og helt nødvendig investering 
og som vi har sørget for finansiering til, selv om vi må erkjenne at gjelda uansett er stor. Man ser 
at investeringen også har positive effekter på drifta. Holdningen til Nærøy kommunestyre og 
administrasjonen er at disse investeringene går sin gang, slik kommunestyret har bestemt, og at 
det blir gjennomført så langt som det er mulig så lenge det er Nærøy kommunestyre. Prosessen 
nå er at fylkeskommunen har godkjent planene for idrettshall og søknaden for det. Det betyr ikke 
at det blir bevilget penger, men søknaden er godkjent. Nærøy kommune har invitert til en 
samspillsentreprise og et møte med entreprenører i neste uke for å arbeide videre med 



konkretisering og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet går sin gang. Det er den garantien vi 
kan gi både FAU og befolkningen ellers. Vi vil selvfølgelig, etter både anmodning i 
fellesnemndmøtet i går og fra den administrative ledelsen, se på hvordan man kan gjøre dette 
billigst mulig og mest effektivt basert på de planer som er lagt. 

 

Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 

Det gjelder vaktmesterordningen i Nærøy. Det kommer mange henvendelser rundt denne 
ordningen, både fra kommunens egne ansatte og fra foreldre rundt omkring. Det er tydeligvis 
store ulikheter på tjenesten rundt om på enhetene. Det er selvsagt ikke samme behovet ved et 
sykehjem som ved en skole, men hva kan man forvente av tjenesten? Hva er arbeidsinstruksen? 
Er det f.eks. god utnyttelse av tjenesten og arbeidstiden at vaktmestre har oppmøte på Kolvereid 
hver morgen, og hvem skal måke snø rundt om på enhetene? Er det vaktmestrene eller de ansatte 
på skolene og sykehjemmet? Har ikke enheten en digital løsning som kan brukes? Kan man 
f.eks. planlegge dagen før hva som skal gjøres? Hva kan gjøres for å effektivisere driften av 
tjenesten for å få mer ut av arbeidstiden og arbeidsdagen til de ansatte rundt om på enhetene? Det 
må også være tydelige arbeidsinstrukser og forutsigbar arbeidstid. 

 

Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes ga følgende svar: 

Det er fint å få tilbakemeldinger på at man etterspør informasjon, for informasjon er vesentlig ift. 
drifta vi holder på med. Vi jobber hele tiden med å se på effektive løsninger, ikke bare innenfor 
vaktmestertjenesten, men på all drift vi holder på med. Vaktmestrene er organisert i en form for 
team, selv om de har sine faste roder og samarbeidet er basert på den fagkunnskap hver enkelt 
har. Det er vesentlig for at vi skal kunne levere et visst nivå på tjenesten. Det er ikke sagt noe 
spesifikt ift. når de skal være hvor. Vi har driftsovervåking slik at vi følger med på alle bygg fra 
rådhuset, men vi er avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne og da ikke bare fra grendaskoler 
men også fra andre arealer. Vi gjennomfører faste tilsynsrunder. Geografien vi har er krevende, 
og det jobbes hele tiden med å finne løsninger for å minske kjøring mellom byggene. Det blir 
spennende å se på hvordan vi skal løse det i Nærøysund, der avstandene vil bli enda større. 
Innspillet på at vi må bli bedre på informasjon og kommunikasjon tas med videre. Vi har et 
digitalt system som p.g.a. manglende kapasitet ikke har blitt tatt i bruk, men som vil komme etter 
hvert og som forhåpentligvis vil gjøre oss enda bedre.  



PS 1/19 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 1/19 Spillemidler 2019 - prioriteringer av søknader 
 
RS 2/19 Husbanken - informasjon om endring i tilskuddene fra 1. januar 2019 
 
RS 3/19 Fylkesmannen i Trøndelag - anmodning om meklingsmøte i sak - endring av 
arealformål i kommuneplanens arealdel - ytre del Indre Follafjord 
 
RS 4/19 NFU Namdal lokallag - innbyggere med utviklingshemming - etterspørsel av 
kommunal bistand 
  



PS 2/19 Kommunale pleie- og omsorgstjenester - endring av fribeløp og egenandeler i 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og følgende uttalelser ble ytret: 
«Det er litt sent å få saken når den allerede har trådt i kraft». 
«Denne typen saker bør komme til rådet tidligere så man har mulighet til å uttale seg» 
«Uakseptabelt at det kun er de med inntekt under 2G som får stigning, det bør være likt for alle» 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Merknad til allerede vedtatte satser for kommunale helse- og omsorgstjenester: 
 

 Rådet bør få saken til uttalelse før den trer i kraft 
 Uakseptabelt at det er de med inntekt under 2 G som får økning i egenandeler, de over 

nevnes ikke i forskriften. 
 
 
 



Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd for 
hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om helse og omsorgstjenester i kommunen § 2 – 3 (Vederlag for helse og  
sosialtjeneste) og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
(FOR 2011-12-16 nr 1349) vedtar Nærøy kommune å endre følgende satser i tråd med 
endringene i forskriftene:  
For kortidsopphold endres egenandelen til kroner 165,- pr. døgn.  
For dag- og nattopphold opprettholdes nåværende egenandelen på kroner 85,- pr dag/natt.  
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 8400,-. Maksimal egenandel pr.mnd 
for hjemmetjenester i husholdning med inntekt under 2G endres til kroner 210,-.  
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 
 
 
 
PS 3/19 Kontroll med omsetningen av alkohol og tobakk pr. desember 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 



 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er styrer ved Coop Cafè Kolvereid og ba om vurdering av habilitet. 
Wenche Finseth ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og 
fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er styrer ved Coop Café Kolvereid og ba om vurdering av sin habilitet. 
Wenche Finseth ble med hjemmel i forvaltningsloven § 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. 
 
 
PS 4/19 Ny lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører fra samme dato som ny 
forskrift trer i kraft.  
 



 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører fra samme dato som ny 
forskrift trer i kraft.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 
drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og skjenketider 
for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører fra samme dato som ny 
forskrift trer i kraft.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune godkjenner forslag til ny lokal forskrift til lov om omsetning av 
alkoholholdig drikk og lov om serveringsvirksomhet i Nærøy kommune. 
 
Forskriften lyses ut i Norsk Lysningsblad. 
 
Gjeldende forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og salgs- og 
skjenketider for alkoholholdig drikk vedtatt av kommunestyret 30.04.2010 opphører fra 
samme dato som ny forskrift trer i kraft.  
 
 
 
PS 5/19 Ferjekroa AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling 



 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Ferjekroa AS skjenkebevilling for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i virksomhetens lokaler med tilhørende avgrenset 
uteområde.  
Skjenketiden for øl, vin og brennevin settes i henhold til Nærøy kommunes forskrift  
Genovaite Lenksiene har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivning og godkjennes som 
skjenkebestyrer, anser det som urimelig å kreve en stedfortreder, grunnet skjenkebestyrer er 
eneste faste ansatte.  
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort.  
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr,- 5100 pr. år.  
Bevillingen gjelder fram til 30.6.2020 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Ferjekroa AS skjenkebevilling for 
alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i virksomhetens lokaler med tilhørende avgrenset 
uteområde.  
Skjenketiden for øl, vin og brennevin settes i henhold til Nærøy kommunes forskrift  
Genovaite Lenksiene har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivning og godkjennes som 
skjenkebestyrer, anser det som urimelig å kreve en stedfortreder, grunnet skjenkebestyrer er 
eneste faste ansatte.  
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp.  
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort.  
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr,- 5100 pr. år.  
Bevillingen gjelder fram til 30.6.2020 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune gir med hjemmel i § 1-7 i Alkoholloven, Ferjekroa AS skjenkebevilling 
for alkoholgruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) i virksomhetens lokaler med tilhørende 
avgrenset uteområde.  
Skjenketiden for øl, vin og brennevin settes i henhold til Nærøy kommunes forskrift  
Genovaite Lenksiene har bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivning og godkjennes som 
skjenkebestyrer, anser det som urimelig å kreve en stedfortreder, grunnet skjenkebestyrer 
er eneste faste ansatte.  
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens 
utløp.  
Avgift til kommunen beregnes etter antall liter som er solgt av hver sort.  
Avgiften settes foreløpig til minstesatsen kr,- 5100 pr. år.  



Bevillingen gjelder fram til 30.6.2020 
 
 
 
 
PS 6/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Rus og psykisk helse Nærøy kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
Behandling: 
Uttalelser under møtebehandlingen: 
«Revisjonen sier at det bør være et tilbud til unge med problemer, det er særlig manglende 
aktivitetstilbud til de under 18 år.» 
«Administrasjonen bør følge opp de anbefalingene som nevnes i kap. 4.2 i rapporten» 
«Det er lite brukerundersøkelser og brukermedvirkning» 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 Ber om at ruskoordinatorstillingen blir videreført. 
 Brukermedvirkning må få større fokus. 
 For lite brukerundersøkelser 
 Økt samarbeid med pårørende 

 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Saken ble diskutert i møtet, og rådet var enige om at det var en bra rapport. Nærøy kommune 
gjør veldig mye bra. 
 
Rådet ønsker å påpeke at det i rapporten står at nedleggelse av DPS-sengeposten har medført 
uforutsigbarhet for tjenestene i Nærøy kommune, og det kan se ut til at de opplever kapasiteten 
som dårligere. 
 
 



Uttalelse fra funksjonsehemmedes råd: 
Rådet ønsker å påpeke at det i rapporten står at nedleggelse av DPS-sengeposten har medført 
uforutsigbarhet for tjenestene i Nærøy kommune, og det kan se ut til at de opplever kapasiteten 
som dårligere. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og ber 
administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Revisjon Midt-Norge v/Anna Ølnes orienterte om saken. 
 
Tom Roger Moen (uavhengig) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen utfordres til å se på om det er hensiktsmessig, ut fra et brukerperspektiv, å 
organisere tjenesten med støttesamtaler på en annen måte enn i dag hvor brukerne av tjenesten 
må henvende seg til brukerkontoret som avgjør om det får tildelt tjenesten eller ikke. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tillegg til pkt. 4.2: 
Som ledd i behandlingstilbudet må arbeid/aktivitet løftes tydeligere frem. Aktuelle 
samarbeidspartnere er bl.a. NAV, Ytre Namdal Vekst, Steam og offentlig/privat næringsliv. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tom Roger Moen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse til orientering og 
ber administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten. 
 
Administrasjonen utfordres til å se på om det er hensiktsmessig, ut fra et 
brukerperspektiv, å organisere tjenesten med støttesamtaler på en annen måte enn i dag 
hvor brukerne av tjenesten må henvende seg til brukerkontoret som avgjør om det får 
tildelt tjenesten eller ikke. 
 
Som ledd i behandlingstilbudet må arbeid/aktivitet løftes tydeligere frem. Aktuelle 
samarbeidspartnere er bl.a. NAV, Ytre Namdal Vekst, Steam og offentlig/privat 
næringsliv. 



 
 
 
PS 7/19 FriskHus 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tas til orientering.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tar til orientering.  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Saken tas til orientering med en endring – prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019. 
Utvalget for oppvekst- og kultur er positiv til etablering av FriskHus. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Saken tas til orientering med en endring – prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019. 
Utvalget for oppvekst- og kultur er positiv til etablering av FriskHus. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Prosjektleder ble tilsatt fra januar 2019, ikke 2020. Endres i saksframlegget før saken legges 
fram for kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tar til orientering.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Folkehelsekoordinator Anne Lene F. Gregersen orienterte om saken. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: 
Med bakgrunn i gjennomgang av revisjonsrapport for rus- og psykiatritjenesten ser en behov for 
et tettere samarbeid med rus- og psykiatritjenesten og NAV. 



 
Prosjektgruppen bør utvides til også å omhandle disse enhetene. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mildrid Finnehaug sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Mandatet for FriskHus vedtas og prosjektplanen for FriskHus tas til orientering.  
 
Med bakgrunn i gjennomgang av revisjonsrapport for rus- og psykiatritjenesten ser en 
behov for et tettere samarbeid med rus- og psykiatritjenesten og NAV. 
 
Prosjektgruppen bør utvides til også å omhandle disse enhetene. 
 
 
 
PS 8/19 Felles skolekrets Lund - Salsnes - Sørenget - fra 01.08.19 til 01.01.20 - fram til 
Lund blir en del av Namsos kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også omfatter 

tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever fra Lund, 
Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner i 
tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de driftsmessige 
forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 14.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også omfatter 

tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever fra Lund, 
Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 



 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner i 
tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de driftsmessige 
forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også omfatter 

tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever fra Lund, 
Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner i 
tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de driftsmessige 
forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Lokal forskrift om interkommunal skolekrets Lund i Nærøy kommune – Salsnes og 
Elvalandet i Fosnes kommune Sørenget skolekrets i Namsos kommune, innføres og 
iverksettes med virkning fra og med 01.08.2019. 

 
 Dette medfører at fra samme dato opphører Salsnes – Lund skolekrets, som også 

omfatter tidligere Nufsfjord skolekrets, som egen skolekrets. Ny nærskole for elever 
fra Lund, Salsnes og Elvalandet blir Sørenget oppvekstsenter. 
 

 Det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom Nærøy, Fosnes og Namsos 
kommuner i tråd med bestemmelsene i Opplæringsloven § 8-1, og som regulerer de 
driftsmessige forhold som er beskrevet i lokal forskrift § 4. 
 

Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven § 8-1 
 
 



 
PS 9/19 Grytbogen rapport 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 08.02.2019  
Behandling: 
 
Dag-Erik Thomassen (uavhengig) fremmet følgende forslag: 
Første kulepunkt endres til: 
 Resultatet av forprosjektet vurderes opp mot et eventuelt salg av eiendommen. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Dag-Erik Thomassen sitt forslag, 
så ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer for Thomassen sitt forslag. 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch (Ap) er medlem av arbeidsgruppen og ba om vurdering av habilitet. Dette er 
en kommunal gruppe og Mørch ble erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 



 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Dag-Erik Thomassen (uavhengig) fremmet følgende forslag: 
Kulepunkt 1 endres til: 
Resultatet av forprosjektet vurderes opp mot et eventuelt salg av eiendommen. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling til kulepunkt 1 og Dag-Erik Thomassen sitt 
forslag, så ble formannskapets innstilling vedtatt med 24 stemmer, mot 3 stemmer for 
Thomassen sitt forslag. 
Formannskapets innstilling til kulepunkt 2-5 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Grytbogen skal være en kommunal skog – og utmarkseiendom 
 Arbeidsgruppens rapport om Grytbogen tas til etterretning  
 Rapportens konklusjon legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av 

Grytbogen. Vurdering og avklaring av ev. selskapsform tas inn i forprosjekt og 
hovedprosjekt. 

 Det avsettes en ramme på kr. 200 000,-, som finansieres av disposisjonsfondet 
 Budsjettet reguleres i forhold til dette 

 
 
 
PS 10/19 Endelig behandling - reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 19.11.2018 
og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 08.02.2019  
Behandling: 
 
Det ble gjennomført befaring ifb. med saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
 
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 19.11.2018 
og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 



 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 19.11.2018 
og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for Brennholmen fritidsområde med bestemmelser datert 
19.11.2018 og plankart datert 18.10.2018, sist revidert 29.01.2019 vedtas med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
PS 11/19 Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for arealbruk - differensiert og 
bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 Kommunestyret tar planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag til 
etterretning med følgende kommentar: 

o Det vises til uttalelse fra Namdal regionråd datert 12.02.19 
o Utvikling av kystsonen med tilhørende fokus på utnyttelse av havrommet bør 

være et eget hovedkapittel. Dette sett i lys av de nasjonale forventningene om 
fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og det betydelige verdiskapingspotensialet som 
den har.  

 
 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Kommunestyret tar planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag til 
etterretning med følgende kommentar: 

o Det vises til uttalelse fra Namdal regionråd datert 12.02.19 



o Utvikling av kystsonen med tilhørende fokus på utnyttelse av havrommet bør 
være et eget hovedkapittel. Dette sett i lys av de nasjonale forventningene om 
fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og det betydelige verdiskapingspotensialet som 
den har.  

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: 
Det er behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag for kystsonen for hele Trøndelag. NGU og 
Statens Kartverk er sentrale i dette arbeidet. Gjennom planprosessen med regional plan for 
arealbruk må fylkeskommunen i samarbeid med Staten utvikle samarbeid for tilrettelegging av 
ulike temadata for kommunal planlegging. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

 Kommunestyret tar planprogram for Regional plan for arealbruk i Trøndelag til 
etterretning med følgende kommentar: 

o Det vises til uttalelse fra Namdal regionråd datert 12.02.19 
o Utvikling av kystsonen med tilhørende fokus på utnyttelse av havrommet bør 

være et eget hovedkapittel. Dette sett i lys av de nasjonale forventningene om 
fortsatt vekst i oppdrettsnæringa og det betydelige verdiskapingspotensialet 
som den har.  

 
Det er behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag for kystsonen for hele Trøndelag. NGU og 
Statens Kartverk er sentrale i dette arbeidet. Gjennom planprosessen med regional plan 
for arealbruk må fylkeskommunen i samarbeid med Staten utvikle samarbeid for 
tilrettelegging av ulike temadata for kommunal planlegging. 
 
 
 
 
PS 12/19 Overhalla Industrier AS - søknad om kommunal overtakelse av VVA anlegg i 
Odden – Rønningen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Nærøy kommune overtar drifts og vedlikeholds ansvaret for vegen Odden - Rønningen 
fra den dato vegarealet overføres vederlagsfritt til Nærøy kommune. Forutsatt at 
kantrensk er utført og vegarealet er oppgruset og klart til asfaltering. Avtalt 
kompensasjon for asfalt på kr. 100.000,- utbetales til Nærøy kommune ihht 
overtakelsesprotokoll.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Odden - Rønningen vederlagsfritt 
fra den dato Overhalla Industrier AS overleverer dokumentasjon på at gatelysanlegget 
fungerer og er godkjent av installatør. 

 Nærøy kommune overtar hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy kommune 
mottar: 



o Dokumentasjon på at eksisterende overvanns-/spillvannsledninger i planområdets 
nordvestre del er omlagt.  

o Grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over allerede 
bebygde tomter er overlevert Nærøy kommune. 

o Sosi fil med digital ledningsdata, kart og FDV dokumentasjon er overlevert 
Nærøy kommune. Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Nærøy kommune overtar drifts og vedlikeholds ansvaret for vegen Odden - Rønningen 
fra den dato vegarealet overføres vederlagsfritt til Nærøy kommune. Forutsatt at 
kantrensk er utført og vegarealet er oppgruset og klart til asfaltering. Avtalt 
kompensasjon for asfalt på kr. 100.000,- utbetales til Nærøy kommune ihht 
overtakelsesprotokoll.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Odden - Rønningen vederlagsfritt 
fra den dato Overhalla Industrier AS overleverer dokumentasjon på at gatelysanlegget 
fungerer og er godkjent av installatør. 

 Nærøy kommune overtar hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy kommune 
mottar: 

o Dokumentasjon på at eksisterende overvanns-/spillvannsledninger i planområdets 
nordvestre del er omlagt.  

o Grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over allerede 
bebygde tomter er overlevert Nærøy kommune. 

o Sosi fil med digital ledningsdata, kart og FDV dokumentasjon er overlevert 
Nærøy kommune.  

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Nærøy kommune overtar drifts og vedlikeholds ansvaret for vegen Odden - 
Rønningen fra den dato vegarealet overføres vederlagsfritt til Nærøy kommune. 
Forutsatt at kantrensk er utført og vegarealet er oppgruset og klart til asfaltering. 
Avtalt kompensasjon for asfalt på kr. 100.000,- utbetales til Nærøy kommune iht. 
overtakelsesprotokoll.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Odden - Rønningen 
vederlagsfritt fra den dato Overhalla Industrier AS overleverer dokumentasjon på 
at gatelysanlegget fungerer og er godkjent av installatør. 

 Nærøy kommune overtar hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy 
kommune mottar: 

o Dokumentasjon på at eksisterende overvanns-/spillvannsledninger i 
planområdets nordvestre del er omlagt.  

o Grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over allerede 
bebygde tomter er overlevert Nærøy kommune. 

o Sosi-fil med digital ledningsdata, kart og FDV-dokumentasjon er overlevert 
Nærøy kommune.  



 
 
 
PS 13/19 Retningslinjer - Tilskudd til veglys for 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Retningslinjer for tilskudd til veglys datert… og krav til gatelys datert …. skal legges til 
grunn for tilskuddsordningen for veglys i Nærøy kommune 

 Rådmannen for myndighet til å tildele i henhold til dette. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Retningslinjer for tilskudd til veglys datert… og krav til gatelys datert …. skal legges til 
grunn for tilskuddsordningen for veglys i Nærøy kommune 

 Rådmannen for myndighet til å tildele i henhold til dette. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch  (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ber rådmannen hensyn ta at det er pågående planer om lysanlegg på strekningen Sjånes-Val vgs. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

 Retningslinjer for tilskudd til veglys datert… og krav til gatelys datert …. skal 
legges til grunn for tilskuddsordningen for veglys i Nærøy kommune 

 Rådmannen får myndighet til å tildele i henhold til dette. 
 Ber rådmannen hensyn ta at det er pågående planer om lysanlegg på strekningen 

Sjånes-Val vgs. 
 
 
 
PS 14/19 Kjøp av Sentrumsgata 4 - 62/161 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen orienterte om lokalisering av BUA ifb. med at saken utgår. 
 
 



 
Vedtak: 
Saken utgår. 
 
 
PS 15/19 Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Forslag til innstilling:  
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.02.2019  
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte om ny forskrift. 
Følgende uttalelser kom fram som viktige: 

 Eldrerådet mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning og at 
medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 
størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer på 
best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene har 
mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

  
 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 Eldrerådet mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning og at 
medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 
størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer på 
best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene har 
mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

  



 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 21.02.2019  
Behandling: 
Rådet har ingen innspill til høringen, men de synes kommunen bør prioritere å sørge for 
opplæring av medlemmene av rådene. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Ingen innspill til høringen, men funskjonshemmedes råd anbefaler kommunen å prioritere å 
sørge for opplæring av medlemmene i rådene. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Eldrerådets synspunkter innarbeides som formannskapets innstilling. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Kommunestyret mener det er positivt at forskriften understreker rådenes medvirkning og 
at medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens 
størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer på 
best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene har 
mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i rådene. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen ga en kort orientering om saken. 
 
Tove Torstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ungdomsrådet oppfordres til å uttale seg på vegne av Nærøy kommune. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 
Punkt 6 endres til: Leder av eldrerådet velges av og blant de valgte pensjonistene i rådet. 
Tove Torstad sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 



 Kommunestyret mener det er positivt at forskriften understreker rådenes 
medvirkning og at medvirkningen skal være reell ved at det stilles nødvendige 
ressurser til disposisjon. 

 Relevante saker må legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingsprosessen. 

 Sekretærfunksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. 
Stillingens størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende 
organer på best mulig måte. 

 Det er uheldig med sammenslåing av eldreråd og funksjonshemmedes råd. Rådene 
har mange felles saker, men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder av eldrerådet velges av og blant de valgte pensjonistene i rådet. 
 Behov for opplæring er stor. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine 

verv. 
 Viktig at rådene har initiativ til å ta opp egne saker. 
 Rådene bør ha kommunestyremedlemmer. 

 
Ungdomsrådet oppfordres til å uttale seg på vegne av Nærøy kommune. 
 
 
 
PS 16/19 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets årsrapport 2018 til kommunestyret 
 
Kontrollutvalgets innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 
PS 17/19 Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - revidert selskapsavtale 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 for Nord-
Trøndelag Havn Rørvik IKS. 
 
Det forutsettes likelydende vedtak i kommunene Vikna, Leka og Bindal. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 for Nord-
Trøndelag Havn Rørvik IKS. 
 
Det forutsettes likelydende vedtak i kommunene Vikna, Leka og Bindal. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Tove Torstad (Ap) er styremedlem i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og ba om vurdering av 
sin habilitet. Tove Torstad ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) pkt. 2 
erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre vedtar revidert selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 for Nord-
Trøndelag Havn Rørvik IKS. 
 
Det forutsettes likelydende vedtak i kommunene Vikna, Leka og Bindal. 
 
 
 
PS 18/19 Invitasjon til møte om samarbeid fra Trondheim, Hitra og Frøya 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken legges fram for drøfting uten innstilling.  
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.02.2019  
Behandling: 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommune er positiv til å delta i et samarbeid mellom Frøya, Hitra og Trondheim 
kommune og ønsker å tiltre maritim samarbeidsavtalen mellom disse kommuner. 
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda. 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune er positiv til å delta i et samarbeid mellom Frøya, Hitra og Trondheim 
kommune og ønsker å tiltre maritim samarbeidsavtalen mellom disse kommuner. 
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 07.03.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Nærøy kommune er positiv til å delta i et samarbeid mellom Frøya, Hitra og Trondheim 
kommune og ønsker å tiltre maritim samarbeidsavtalen mellom disse kommuner. 
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda. 
 
 
 


