
 

Nærøy kommune 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kolvereidvågen, Nærøy rådhus 
Dato: 16.11.2018 
Tidspunkt: 09:00-14:40 

 
 

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 
Svein Storø Medlem AP 
Torunn Neerland Medlem AP 
Roy Angelo Medlem AP 
Kari Leirvik Hestad Medlem AP 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Thor Audun Sætran Medlem UAVHENGIG 
Hans Martin Storø Medlem V 
Frode Setran Medlem SV 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Hallvard Arne Laugen MEDL SP 
Åge Husby MEDL FRP 
Tove Anita Torstad MEDL AP 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Trond Evensen Hallvard Arne Laugen SP 
Siw Berg Tove Anita Torstad AP 
Stein Hallvard Bakken Åge Husby FRP 
Per-Ole Holm  H 
Jan Erik Sørhaug  AP 
Hildur Margrethe Fallmyr  AP 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helge Thorsen rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Øyvind Bull enhetsleder helse- og sosialavdelingen 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Jenny Dolmen enhetsleder hjemmebasert omsorg 
Anne-Lene Fadnes Gregersen folkehelsekoordinator 
Sølvi M. Iversen pedagogisk konsulent 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: ÅPS 5/18, PS 86/18-PS 102/18 og PS 85/18. 
 
Orienteringer: 
 Velferdsteknologiprosjektet – VINA – v/prosjektleder i VINA, Kjell Øivind Arntzen 
 Orientering fra hverdagsmestringsteamet v/enhetsleder hjemmebasert omsorg Jenny Dolmen 

og Linn Terese Stangvik 
 Tertial 2018 og budsjett 2019 v/rådmann Helge Thorsen, økonomisjef Fred Erik Moen, 

oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær og helse- og sosialsjef Marit Pedersen 
 
Permisjoner: 
 Ingunn L. Lysø (Ap) fikk innvilget permisjon fra kl. 11.00 under orientering om budsjett 

2019 og var med på  
o Orientering om velferdsteknologi VINA 
o Orientering fra hverdagsmestringsteamet 

       Jan Erik Sørhaug (Ap) tiltrådte som vara 
 Adrian Aspli (Sp) møtte kl. 12.00 og var ikke med på 

o orientering om velferdsteknologi VINA 
o orientering fra hverdagsmestringsteamet 
o orientering om budsjett 2019. 

 Knut Henning Rosenvinge (Sp) møtte kl. 12.00 og var ikke med på 
o orientering om velferdsteknologi VINA 
o orientering fra hverdagsmestringsteamet 
o orientering om budsjett 2019. 

 
Ordførers gjøremål 21.09.18-16.11.18 
 Utdeling av pris – Årets medmenneske - til Anita og Johan Marø under Sopinfestivalen 
 Møte i Namdal Regionråd på Namsskogan 
 Møte i felles skoleutvalg i Namdalen 



 Flere møter i AU fellesnemnda for Nærøysund kommune 
 Møte i fellesnemnda 
 Deltatt på fylkesting 
 Møte i hovedutvalg transport i fylket 
 Deltatt på fellesnemnd for Kirkelig fellesråd som representant for fellesnemnda i Nærøysund 

kommune 
 Møte i Kirkelig fellesråd 
 Møte med Nærøy ungdomsråd og gitt folkevalgtopplæring 
 Deltatt på styremøte i Ytre Namdal Vekst som varamedlem 
 Gjennomført TV-aksjon 
 Deltatt på frokostmøte i regi Namdalskysten Næringsforening  
 Deltatt på markering av etablering av type merd – Aquatraz - hos Midt-Norsk Havbruk 
 Møte og befaringer med fylkesmannens miljøavdeling ang. bygging i strandsonen 
 Deltatt på representantskapsmøte for Krisesentret i Nord-Trøndelag, der Nærøy kommune er 

medlem 
 Møte med Kystriksveiforeningen 
 Deltatt på Blå konferanse 
 Deltatt på eiermøte og representantskapsmøte i MNA 
 Deltatt på statsborgerseremoni der 4 nærøyværinger ble norske statsborgere 
 Deltatt på styringsgruppemøte i skogprosjektet for Namdalen 
 Deltatt på medlemsmøte i Nettverk for fjord- og kystkommuner 
 Deltatt på AU i Namdal regionråd 
 Møte med Mattilsynet 
 Deltatt på møte i Politisk samarbeidsutvalg mellom kommunene og Helseforetaket i Nord-

Trøndelag 
 Deltatt på samspillskonferanse og idrettens hederskveld, der ildsjeler i alle kommuner ble 

hedret 
 Representantskapsmøte i Nord-Trøndelag Havn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Eva Kristin Fuglmo Nubdal 
 formannskapssekretær 

 
 
 
  



 

Saksliste 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 5/18 Åpen spørretime 

 
 

PS 85/18 Referatsaker  
RS 41/18 SAFO Trøndelag - foreldrebetaling for SFO 5.-7. trinn 

- ny henvendelse 
 

RS 42/18 Kontrollutvalget - melding om vedtak - henvendelse fra 
publikum - evt. sak for kontrollutvalget 
 
Saker til behandling 

 

PS 86/18 Halvårsrapport - Interkommunalt barnevern  
PS 87/18 Boligsosial handlingsplan 2018-2023 - revisjon  
PS 88/18 Ludvik Aakvik - behandling av klage på avslag om 

endret skolested 
X 

PS 89/18 Newtonrom i Ytre Namdal - forankring og 
utredning 

 

PS 90/18 Kolvereid Barnehage - prosjektering av utvidelse og 
nybygg som erstatning for midlertidig 
brakkeløsning 

 

PS 91/18 Innsamling av slam - samarbeid med MNA  
PS 92/18 Lørdagsvika - forespørsel regulering - endelig 

avgjørelse 
 

PS 93/18 Forespørsel om ny politisk behandling av 
fylkesmannens innsigelser til reguleringsplan for 
Skillingstad 24/8 

 

PS 94/18 Endelig behandling av planprogram for 
kystsoneplan Namdal 

 

PS 95/18 Økonomirapport pr 31.08.2018  
PS 96/18 Politiråd og avtale om tjenestetilbud  
PS 97/18 Namdalsstrategien 2018-2025 med handlingsplan 

2018-2019 og kommunikasjonsstrategi for Namdal 
regionråd 

 

PS 98/18 Forvaltning av NTE-fondet  
PS 99/18 Thor Thingstad Sivertsen - fritak fra kommunale 

verv 
 

PS 100/18 Hans Martin Storø - søknad om fritak fra 
kommunale verv 

 



PS 101/18 Suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF)  
PS 102/18 Pål Inge Løeng - endring i varamannsliste til 

takstnemnda for eiendomsskatt 
 

 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 5/18 Åpen spørretime 
 

Hans Martin Storø (V) stilte følgende spørsmål: 

Nærøy kommune har gjennomført 14 kommunevalg i sin historie, dvs. at det er valgt 14 
kommunestyrer og tilsammen er det fordelt 478 mandater. Mange er valgt flere ganger, f.eks. 
ordføreren og min partikollega Trond Sandnes. Disse to har ganske mange perioder. Flere av de 
eldste har nok falt fra, men man kan anta at det er mellom 100 og 200 personer av disse 
kommunestyremedlemmene som fortsatt lever. Er det i forkant av kommunesammenslåingen og 
etableringen av Nærøysundet kommune aktuelt å arrangere en markering av de som har sittet i 
kommunestyret i Nærøy kommune opp igjennom årene? Jeg vil da anta at det mest naturlige 
tidspunktet for en slik markering vil være neste høst. 

 

Ordføreren ga følgende svar: 

Det er viktig med feiringer og å sette pris på de som har gjort en innsats. Det skal opprettes en 
egen komite – «visjon, symboler og kulturbygging» - som skal finne aktiviteter for å samle 
begge kommunene, befolkningen, næringslivet og organisasjonene osv.. Det er ikke tatt stilling 
til hvilke markeringer og feiringer man skal ha, da man ikke har kommet i gang med arbeidet i 
komiteen. Man har avventet at kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad skulle begynne i sin 
jobb, han vil være både pådriver og sekretær i dette. Vi tar det med som et innspill i videre 
arbeid. 

  



PS 85/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 41/18 SAFO Trøndelag - foreldrebetaling for SFO 5.-7. trinn - ny henvendelse 
 
RS 42/18 Kontrollutvalget - melding om vedtak - henvendelse fra publikum - evt. sak for 
kontrollutvalget 
  



PS 86/18 Halvårsrapport - Interkommunalt barnevern 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for perioden 
01.01.2018 – 30.06.2018 til etterretning. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 24.10.2018  
Behandling: 
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende forslag: 
Utvalget tar halvårsrapporten fra barnevernet i Ytre Namdal til orientering.  
Utvalget registrerer med tilfredshet at det i forslag til budsjett 2019 ligger en økning til 
bemanningsressursen. 
 
Avstemming: 
Johannes Sandstad sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget tar halvårsrapporten fra barnevernet i Ytre Namdal til orientering.  
Utvalget registrerer med tilfredshet at det i forslag til budsjett 2019 ligger en økning til 
bemanningsressursen. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Barnevernsleder i Ytre Namdal, Heidi Aune, orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for perioden 
01.01.2018 – 30.06.2018 til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre tar halvårsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal for 
perioden 01.01.2018 – 30.06.2018 til etterretning. 
 
 
 
 
PS 87/18 Boligsosial handlingsplan 2018-2023 – revisjon 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



1. Nærøy kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2018 – 2023”, datert 5.9.18. 
2. Tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser realitetsbehandles i forbindelse med årlig 

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

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

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

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
 
 

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

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

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

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

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 



 Folkehelseprogrammet 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.11.2018  
Behandling: 
Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om boligsosial handlingsplan. De har valgt å 
revidere den framfor å lage en helt ny. Boligsosialt arbeid omhandler de vanskeligstilte på 
boligmarkedet, og målet er at alle skal ha et godt og trygt sted å bo. 
 
Eldrerådet ser det som viktig at boligsosial handlingsplan blir videreført, men mener at 
brukergruppene må med. I dette arbeidet har det ikke vært brukermedvirkning. 
 
Rådet ønsker at det ses på en felles plan for omsorg og bolig. Nå er det flere planer. 
 
 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
Eldrerådet stiller seg bak uttalelsen fra utvalg for helse- og sosialsaker. 
 
Rådet mener det er viktig at det blir sett på en felles plan for omsorg og bolig, istedenfor 
omsorgplan og boligsosial handlingsplan . 
 
Videre uttaler de at det er viktig at boligsosial handlingsplan blir videreført, men ved neste 
behandling må brukermedvirkning med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Korrekt versjon av Boligsosial handlingsplan 2018-2022 ble sendt ut før møtet. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ved utarbeidelse av fremtidige planer ber kommunestyret om at brukermedvirkning blir 
ivaretatt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar ”Boligsosial handlingsplan 2018 – 2023”, datert 5.9.18. 



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

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

 Inkluderings- og integreringsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 Folkehelseprogrammet 

 
Ved utarbeidelse av fremtidige planer ber kommunestyret om at brukermedvirkning blir 
ivaretatt. 
 
 
 
 
PS 88/18 Ludvik Aakvik - behandling av klage på avslag om endret skolested 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Klagen fra Line Merete Bråteng og Tom Ove Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter 
i 1. klasse på Kolvereid skole. 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Saken behandles for åpne dører. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende alternative forslag på vegne av V og uavhengig 
representant Dag-Erik Thomassen: 
Klagen innvilges. Ludvik Aakvik innvilges skolegang på Høylandet frem til Oplø skole eventuelt 
blir gjenåpnet. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og Hans Martin Storø sitt forslag, så ble 
rådmannens forslag vedtatt med 23 stemmer, mot 4 stemmer for Storø sitt forslag. 
 
 
Vedtak: 
Klagen fra Line Merete Bråteng og Tom Ove Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter 
i 1. klasse på Kolvereid skole. 
 
 
 
PS 89/18 Newtonrom i Ytre Namdal - forankring og utredning 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Videre utredning av Newton-rom i Ytre Namdal overlates til prosjektgruppen for Nærøysund 
kommune. Det er vesentlig at en i den videre utredningen også tar med de to videregående 
skolene i arbeidet.  
Utredningen må ivareta følgende faktorer: 

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



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

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

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

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

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

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Brev fra Sinkaberg Hansen datert 24.09.18 ble delt ut i møtet. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet samsvarer med 
læreplanen. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 



 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet samsvarer med 
læreplanen. 
 
Videre utredning av Newton-rom i Ytre Namdal overlates til prosjektgruppen for Nærøysund 
kommune. Det er vesentlig at en i den videre utredningen også tar med de to videregående 
skolene i arbeidet.  
Utredningen må ivareta følgende faktorer: 

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

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

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

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

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

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Brev fra Sinkaberg Hansen datert 24.09.18 ble sendt ut før møtet. 
 
Lars Fredrik Mørch er leder i Namdalskysten Næringsforening og har levert innspill til saken og 
ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6, 1. ledd, bokstav e nr. 2 erklært inhabil og fratrådte 
møtet under behandling av saken. Hildur Fallmyr tiltrådte som vara. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret er positiv til Newton-rom, men anser det som viktig at innholdet 
samsvarer med læreplanen. 
 
Videre utredning av Newton-rom i Ytre Namdal overlates til prosjektgruppen for 
Nærøysund kommune. Det er vesentlig at en i den videre utredningen også tar med de to 
videregående skolene i arbeidet.  
Utredningen må ivareta følgende faktorer: 

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

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

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

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



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

 
 
 
PS 90/18 Kolvereid Barnehage - prosjektering av utvidelse og nybygg som erstatning for 
midlertidig brakkeløsning 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

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

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

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Forstudie for Kolvereid barnehage godkjennes. 
2. Rådmannen bes om å viderefør arbeidet med prosjektet, med sikte på oppstart våren 2019. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på kr 20 000 000,- 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Forstudie for Kolvereid barnehage godkjennes. 
2. Rådmannen bes om å viderefør arbeidet med prosjektet, med sikte på oppstart våren 

2019. 
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på kr 20 000 000,- 
 
 
 
PS 91/18 Innsamling av slam - samarbeid med MNA 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune tildeler MNA enerett for innsamling og behandling av slam i en periode på 5 
år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 



Rune Arstein (H) er styremedlem i Midtre-Namdal Avfallsselskap (MNA) og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) pkt. 2 erklært inhabil og fratrådte møtet under 
behandling av saken. 
 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nærøy kommunestyre vedtar å ikke tildele MNA enerett for innsamling og behandling av slam i 
en periode på 5 år, med mulighet for forlengelse på 2 år. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom Steinar Aspli sitt forslag og rådmannens forslag til innstilling, så ble 
rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 4 stemmer, mot 2 stemmer for Aspli sitt forslag. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune tildeler MNA enerett for innsamling og behandling av slam i en periode på 5 
år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) er styremedlem i Midtre-Namdal Avfallsselskap (MNA) og ble med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) pkt. 2 erklært inhabil og fratrådte møtet under 
behandling av saken. 
Per-Ole Holm tiltrådte som vara. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap: 
Saken utsettes til kunnskap om lokale initiativ er avklart. 
 
Da det er kjent at flere lokale aktører planlegger næringsetablering basert på 
slambehandling/prosessering, utsettes endelig behandling fram til avklaring mot lokalt 
næringsliv er gjennomført. Rådmannen anmodes om å invitere lokale næringsaktører, FoU-miljø 
og andre ressurspersoner til et dialogmøet med den hensikt å få avklart om det forefinnes et 
grunnlag for etablering av lokal virksomhet innen dette området. Dette er også i tråd med 
bioøkonomi-strategien i Region Namdal samt tidligere vedtak i NYN, der utvikling av næring 
innen slambehandling var et ønske i SNP. Dette arbeidet må koordineres med Vikna da dagens 
slamdeponering skjer i et samarbeid. 
 
Avstemming: 
Lars Fredik Mørch sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kunnskap om lokale initiativ er avklart. 
 
Da det er kjent at flere lokale aktører planlegger næringsetablering basert på 
slambehandling/prosessering, utsettes endelig behandling fram til avklaring mot lokalt 
næringsliv er gjennomført. Rådmannen anmodes om å invitere lokale næringsaktører, 
FoU-miljø og andre ressurspersoner til et dialogmøet med den hensikt å få avklart om det 
forefinnes et grunnlag for etablering av lokal virksomhet innen dette området. Dette er 



også i tråd med bioøkonomi-strategien i Region Namdal samt tidligere vedtak i NYN, der 
utvikling av næring innen slambehandling var et ønske i SNP. Dette arbeidet må 
koordineres med Vikna da dagens slamdeponering skjer i et samarbeid. 
 
 
 
PS 92/18 Lørdagsvika - forespørsel regulering - endelig avgjørelse 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 å stoppe planarbeid for 
Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 å stoppe planarbeid for 
Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 å stoppe planarbeid 
for Lørdagsvika. Det vises til begrunnelse i saksfremstillingen.  
Forslagsstiller oppfordres om å levere forsalget som innspill til rullering av kommuneplan. 
 
 
 
PS 93/18 Forespørsel om ny politisk behandling av fylkesmannens innsigelser til 
reguleringsplan for Skillingstad 24/8 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Tidligere vedtak om å ta fylkesmannen sine innsigelser til følge opprettholdes. 
 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, Sp og KrF: 
Opprinnelig planforslag vedtas og kommunen går i mekling med fylkesmannen om innsigelsene. 
 



Rune Arstein trakk senere sitt forslag. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende alternative forslag: 
Det gjennomføres mekling med fylkesmannen som innstilt av utvalget for drift- og 
utviklingssaker, med den forutsetning at planlagte utleiehytter ikke etableres på utskilte tomter. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende omforente forslag på vegne av Ap, Sp, H, KrF og 
FrP: 
Saken sendes tilbake til utvalg for drifts- og utviklingssaker for ny formell behandling og 
presenteres for kommunestyret på nytt for endelig behandling. 
 
Avstemming: 
Hans Martin Storø sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og Lars Fredrik Mørch sitt omforente 
forslag, så ble Mørch sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til utvalg for drifts- og utviklingssaker for ny formell behandling og 
presenteres for kommunestyret på nytt for endelig behandling. 
 
 
 
PS 94/18 Endelig behandling av planprogram for kystsoneplan Namdal 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune godkjenner planprogrammet for kystsoneplan Namdal med de innspill og 
endringer som er foreslått fra styringsgruppa for prosjektet.  
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune godkjenner planprogrammet for kystsoneplan Namdal med de innspill og 
endringer som er foreslått fra styringsgruppa for prosjektet.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune godkjenner planprogrammet for kystsoneplan Namdal med de innspill 
og endringer som er foreslått fra styringsgruppa for prosjektet.  
 
 
 
PS 95/18 Økonomirapport pr 31.08.2018 



 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 

1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.11.2018  
Behandling: 
Rådmann Helge Thorsen og økonomisjef Fred E. Moen ga en orientering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A, 

1B, 2A og 2B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A, 

1B, 2A og 2B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 31.08.2018 til etterretning. 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2018 endres i samsvar med vedlagte 

budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
 
 
 
PS 96/18 Politiråd og avtale om tjenestetilbud 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Nærøy kommune viderefører politirådsavtalen. 
  



Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune viderefører politirådsavtalen. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune viderefører politirådsavtalen. 
 
 
 
PS 97/18 Namdalsstrategien 2018-2025 med handlingsplan 2018-2019 og 
kommunikasjonsstrategi for Namdal regionråd 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Tas til orientering. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tas til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. 
 
 
 
PS 98/18 Forvaltning av NTE-fondet 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Vedtektene for forvaltning av NTE-fondet godkjennes. 
 



 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Vedtektene for forvaltning av NTE-fondet godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtektene for forvaltning av NTE-fondet godkjennes. 
 
 
 
PS 99/18 Thor Thingstad Sivertsen - fritak fra kommunale verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommunelovens § 15 pkt.1 trer Thor Thingstad Sivertsen ut av sitt politiske verv 
fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen.  
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret iht. 
kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Thor Thingstad Sivertsen har i tillegg verv som vararepresentant til fellesnemnda. Skrives inn i 
rådmannens forslag til innstilling og saksframlegg. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15 pkt.1 trer Thor Thingstad Sivertsen ut av sitt politiske verv 
fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen.  
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for Arbeiderpartiet til kommunestyret iht. 
kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Med hjemmel i kommunelovens § 15 pkt.1 trer Thor Thingstad Sivertsen ut av sitt 
politiske verv fra vedtaksdato og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen.  
 
Det foretas opprykk til liste over vararepresentanter for Arbeiderpartiet til 
kommunestyret iht. kommunelovens § 16, pkt. 2. Varamannsliste til fellesnemnda endres 
tilsvarende. 
 
 
 
PS 100/18 Hans Martin Storø - søknad om fritak fra kommunale verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i kommuneloven (koml) § 15 pkt. 1 innvilges Hans Martin Storø fritak fra alle 
sine kommunale verv fra 01.12.18 og resten av valgperioden grunnet flytting fra kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over representanter for Venstre til kommunestyret, iht. koml § 16 
pkt. 2. Liste over representanter til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
Iht. koml § 16 pkt 5 foretas det suppleringsvalg til varamannsliste til formannskap (inkl. 
administrasjonsutvalg og valgstyre), viltutvalg og arbeidsutvalg: 
 
Som ny vararepresentant til formannskapet (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre) velges: 
 
 ___________________ 
 
Som ny vararepresentant til viltutvalget velges:  ___________________ 
 
Som ny vararepresentant til arbeidsutvalget velges:  ___________________ 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende forslag på representanter på vegne av V: 
Vararepresentant til formannskapet (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre): Tom Roger Moen 
Vararepresentant til viltutvalget: Ørjan Kvaløy 
Vararepresentant til arbeidsutvalget: Tom Roger Moen. 
 



Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hans Martin Storø sitt forslag på representanter ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i kommuneloven (koml) § 15 pkt. 1 innvilges Hans Martin Storø fritak fra 
alle sine kommunale verv fra 01.12.18 og resten av valgperioden grunnet flytting fra 
kommunen. 
 
Det foretas opprykk til liste over representanter for Venstre til kommunestyret, iht. koml § 
16 pkt. 2. Liste over representanter til fellesnemnda endres tilsvarende. 
 
Iht. koml § 16 pkt 5 foretas det suppleringsvalg til varamannsliste til formannskap (inkl. 
administrasjonsutvalg og valgstyre), viltutvalg og arbeidsutvalg: 
 
Som ny vararepresentant til formannskapet (inkl. administrasjonsutvalg og valgstyre) 
velges: Tom Roger Moen 
 
Som ny vararepresentant til viltutvalget velges: Ørjan Kvaløy 
 
Som ny vararepresentant til arbeidsutvalget velges: Tom Roger Moen 
 
 
 
PS 101/18 Suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF) 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Det foretas følgende opprykk og suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF) som døde 24.08.18: 

Iht. kommuneloven § 16 pkt. 2 foretas det følgende opprykk til varamannsliste for KrF til 
kommunestyret: 
Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti i kommunestyret, Sigrun Hatlelid Sæther, Kjartan 
Åsebø og Petter Stevik rykker opp som henholdsvis nr. 1, 2 og 3 på varamannslista for Kristelig 
Folkeparti i kommunestyret og Leif Martin Skagemo kommer inn som siste vararepresentant for 
KrF i kommunestyret. Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende. 

Iht. kommunelovens § 16 pkt. 5 foretas det valg til vararepresentant i takstnemnda for 
eiendomsskatt og vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage: 

Som ny vararepresentant i takstnemnda for eiendomsskatt velges  …………………. 

Som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage velges  ……………… 

Iht. domstolloven § 64 og brev fra Frostating lagmannsrett fra 19.02.16 foretas det nyvalg til liste 
over menn til lagmannsrettens utvalg: 

Som ny lagrettemedlem og meddommer i lagmannsrettssaker velges …………………. 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  



Behandling: 
Ole Olsen har i tillegg hatt verv som vararepresentant til fellesnemnda. Skrives inn i rådmannens 
forslag til innstilling og saksframlegg. 
 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende forslag på representanter på vegne av KrF: 
Vararepresentant til takstnemnda for eiendomsskatt: Leif Martin Skagemo 
Vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage: Lars Olav Frafjord 
Lagrettemedlem og meddommer i lagmannsrettssaker: Johan Olsen 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Johannes Sandstad sitt forslag på representanter ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det foretas følgende opprykk og suppleringsvalg etter Ole Olsen (KrF) som døde 24.08.18: 

Iht. kommuneloven § 16 pkt. 2 foretas det følgende opprykk til varamannsliste for KrF til 
kommunestyret: 
Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti i kommunestyret, Sigrun Hatlelid Sæther, 
Kjartan Åsebø og Petter Stevik rykker opp som henholdsvis nr. 1, 2 og 3 på varamannslista 
for Kristelig Folkeparti i kommunestyret og Leif Martin Skagemo kommer inn som siste 
vararepresentant for KrF i kommunestyret. Varamannsliste til fellesnemnda endres 
tilsvarende. 

Iht. kommunelovens § 16 pkt. 5 foretas det valg til vararepresentant i takstnemnda for 
eiendomsskatt og vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage: 

Som ny vararepresentant i takstnemnda for eiendomsskatt velges Leif Martin Skagemo 

Som ny vararepresentant til samarbeidsutvalget for Lilleval barnehage velges Lars Olav 
Frafjord 

Iht. domstolloven § 64 og brev fra Frostating lagmannsrett fra 19.02.16 foretas det nyvalg 
til liste over menn til lagmannsrettens utvalg: 

Som ny lagrettemedlem og meddommer i lagmannsrettssaker velges Johan Olsen 



 
 
 
PS 102/18 Pål Inge Løeng - endring i varamannsliste til takstnemnda for eiendomsskatt 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
For at klageinstansen skal være mest mulig uavhengig av underinstansen, jfr. kommuneloven 
§ 40 nr. 3 bokstav c, går Pål Inge Løeng (Ap) ut av varamannsliste for takstnemnda for 
eiendomsskatt. Det velges nytt varamedlem iht. kommuneloven § 16 pkt 5. 
 
Som nytt varamedlem til takstnemnda for eiendomsskatt velges: ___________________ 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.10.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det fremmes forslag på representanter til møte i kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.11.2018  
Behandling: 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende forslag på representant på vegne av Ap: 
Varamedlem til takstnemnda for eiendomsskatt: Jon Jarholm. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mildrid Finnehaug sitt forslag på representant ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
For at klageinstansen skal være mest mulig uavhengig av underinstansen, jfr. 
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c, går Pål Inge Løeng (Ap) ut av varamannsliste for 
takstnemnda for eiendomsskatt. Det velges nytt varamedlem iht. kommuneloven § 16 pkt 5. 
 
Som nytt varamedlem til takstnemnda for eiendomsskatt velges: Jon Jarholm 
 
 
 
 


