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møtet. 
 
Orienteringer: 
 Digitalisering v/oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær, Inger Lise Måøy og elevene Julian og 

Signe fra Nærøysundet skole, kommuneoverlege Sabine Moshövel, Trude Arnøy fra 
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 Møte AU for eierskapet i NTE 
 Mekling hos fylkesmannen 
 Deltok på møte med tilbydere for hall- og bassengprosjektet 
 Møte med aktører om kommunale vedtak som de ønsker å diskutere 
 Møte i Helsekomiteen i Namdal Regionråd 
 Møte om utbygging av bredbånd/mobil i Nærøy, der vi nå har engasjert en til å hjelpe oss 

med arbeidet 
 Skoleutvalg for de videregående skolene i Namdalen 



 Utvalg for avklaring om organisering av næringsarbeidet i Nærøysund 
 Møte med demonstrerende klimaengasjert ungdom 
 Møte i Namdal regionråd og Namdalsting 
 Møte med AtB om kommende fergeanbudet 
 Flere styremøter i NFKK som foregår på telefon 
 Deltok på Energi Norges vinterkonferanse som leder for AU for eierskapet i NTE i Malmø 
 Møte med representanter for Kolvereid skytterlag 
 Deltok på kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 
 Deltok på møte med Nærøy Bondelag sammen med Utvalg for drift og utvikling 
 Møte med representanter fra fylkesmannen og fylkeskommunen og flere etater fra Nærøy og 

Vikna ang. samordning av tiltak for bedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge 
 Møte i HU Transport og fylkesting 
 Deltok på konferanse og generalforsamling Sunne kommuner i Asker 
 Årsmøte og konferanse i Nettverk for fjord og kystkommuner 
 Deltatt på møte i fellesnemnd kirkelig fellesråd 
 Deltatt på generalforsamlingen i NTA ASA  
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Åpen spørretime 
 
ÅPS 2/19 Åpen spørretime 
 
Ingunn Lysø (Ap) stilte følgende spørsmål: 
I et frokostmøte i regi av Namdalskysten Næringsforening i februar i år, presenterte Magne 
Vareide fra NAV informasjon om at det i Nærøy og Vikna er nærmere 200 ungdommer som er 
brukere av NAV. Samtidig vet vi at ikke alle plassene i Steam til enhver tid er benyttet. 
 
Når vi vet at ungdomstiltaket Steam er et verdifullt prosjekt både på det personlige planet og 
samfunnsøkonomisk, så vil det være i vår felles interesse at bruken økes. 
 
Vi har et næringsliv som etterspør arbeidskraft og har en uttalt ambisjon om å skape flere nye 
arbeidsplasser. Vi vet at mange av disse vil gi ungdommer en sjanse i sin bedrift, men de vil ha 
støtte på veien. Ikke bare økonomisk, men også i form av veiledning og oppfølging. 
 
Hva kan Nærøy kommune gjøre for at dette tilbudet blir brukt i langt større grad? 
 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
Dette er et viktig tema og det har vært oppe i mange sammenhenger. Vi hadde det som tema i 
spørretimen i september, som tema i formannskapet i januar og vi har hatt et møte med 
fylkeskommunen og fylkesmannen som et initiativ på å søke på å bli bedre til å samordne 
tiltakene for barnefattigdom, utenforskap, barnevernsproblematikk og alt det som hører med.  
 
Når vi satte i gang Steam, så var vi alle enige om at det var et viktig og målrettet tilbud som 
hadde vært etterlyst flere år tidligere. Det ble satt i gang og vi ser at det har vært et nyttig tilbud. 
Siden 2016 har 38 ungdommer vært innom. I fjor ble det registrert 14 personer. I dag opplyser 
Steam at det er 6 personer, mens NAV sier det er 8-9 personer som er aktuelle. Kanskje det er 
noen potensielle på tur inn i ordningen, men som ikke er kommet dit. 
 
Når vi ikke har fått den effekten av Steam som vi trodde, at det ikke er fullt med ungdommer 
som vil ha aktivitet, men tvert imot er ledige plasser, så har vi også en erkjennelse av at 
akilleshælen har vært at NAV ikke har klart å få nok ungdommer fra sitt system til det. Det var 
da også et tema da dette ble tatt opp i januar, som en følge av det som var spørsmålet i fjor høst 
da man så at NAV ikke klarte å få det antallet ut som det var potensiale for. 
 
Vi har nå mottatt en ny rapport fra NAV som er mer positiv. De redegjør der for at alle stillinger 
er besatt, medarbeidere er tilbake fra permisjoner og man har fått et bedre system for å følge opp 
ungdommer og for å ta i bruk Steam mer målrettet. 
Man har laget seg systemer for å arbeide mer systematisk med å følge opp ungdommer og bruke 
Steam. Det har man muligheter for når man ikke er så på hælene i forhold til saker og at personal 
er på plass slik at man kan bli mer målrettet ift. oppgavene. 
NAV viser til at det er viktig at ting hører sammen, bl.a. alt innenfor folkehelse, bedre tverrfaglig 
innsats og andre ting man holder på med – slik at NAV får de rette verktøyene. 
 
Vi har ikke fått gjort så mye med dette i og med at det ble litt kort tid til å svare på spørsmålet. 
Det vi har fått tilbake fra NAV er positivt og de ser selv at de er mye bedre i stand til å gjøre en 
bedre jobb for å hjelpe flere ungdommer til å bli aktivisert gjennom Steam. 
Det viktigste svaret jeg kan gi er at ting går i riktig retning. NAV skal være det redskapet som vi 
ønsker at de skal være for å få utnyttet Steam bedre slik at vi skal få mer ut av satsinga som vi er 
opptatt av. 



 
 
Ingunn Lysø ga følgende kommentar: 
Dette er gledelige nyheter. Vi har skjønt at det har vært en svikt rundt NAV, men håper at 
ordfører følger opp dette videre og at vi får en rapport til neste kommunestyremøte for å se at 
bedre systemer har gitt effekter. 
 
 
Ordfører ga følgende kommentar: 
Ber rådmannen ta med seg signalet og at man ser på hva som er status ved neste møte. 
  



PS 19/19 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering med følgende merknad: 
Sak RS 11/19 sendes ut til kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering med følgende merknad: 
Sak RS 11/19 sendes ut til kommunestyret. 
 
 
 
RS 5/19 Rajab AS - Venezia (nye) - Søknad om alminnelig skjenkebevilling 
 
RS 6/19 Klagebehandling for reguleringsplan - Hagan Steinbrudd - Fylkesmannen 
stadfester kommunens vedtak 
 
RS 7/19 Høringsinnspill til Trøndelag fylkeskommune - delstrategier innen samferdsel 
 
RS 8/19 Oppnevning av representant fra formannskapet til arbeidsgruppe - utarbeidelse av 
reglement for godtgjøring av folkevalgte i Nærøysund kommune 
 
RS 9/19 Kommunal overtakelse av fiskerihavner 
 
RS 10/19 Fritak for eiendomsskatt pga kondemnering vindmøller ved Hundhammerfjellet 
vindmøllepark 
 
RS 11/19 Næring i YN IKS - årsregnskap og årsmelding 2018 
  



PS 20/19 Omorganisering av skoleuka for 1. - 3. trinn i grunnskolen fra 01.08.19 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Skoleuka for elevene på 1. – 3. trinn endrer organisering fra 01.08.2019.  

 Elevene får minstetallet for undervisning fordelt over fem dager pr. uke, der tre dager er 
skoledager over 5,5 klokketimers opphold på skolen, med flere/lengre pauser mellom 
undervisningsøktene. 

 Elevenes pausetid på 1. – 3. trinn økes fra fire klokketimer til seks klokketimer pr. uke 
for å ivareta tid til skolemåltid, av- og påkledning og tid til frilek. 

 En konkret plan for hvordan skoleuka vil utformes på den enkelte skole med tanke på 
start- og sluttidspunkt, undervisning og pauser, utarbeides av skolens rektor etter 
drøftinger med ansatte, FAU og foreldrerepresentanter for elever på 1. – 3. trinn. 

 

 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Det gjennomføres et foreldremøte på Kolvereid skole med alle foreldre i 1.-3. klasse 2. mai. 
FAU ved alle skolene oppfordres til å komme med uttalelse angående 5-dagers skoleuke, og 
Kulturtimen til 6. mai. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Skoleuka for elevene på 1. – 3. trinn endrer organisering fra 01.08.2019.  

 Elevene får minstetallet for undervisning fordelt over fem dager pr. uke, der tre dager er 
skoledager over 5,5 klokketimers opphold på skolen, med flere/lengre pauser mellom 
undervisningsøktene. 

 Elevenes pausetid på 1. – 3. trinn økes fra fire klokketimer til seks klokketimer pr. uke 
for å ivareta tid til skolemåltid, av- og påkledning og tid til frilek. 

 En konkret plan for hvordan skoleuka vil utformes på den enkelte skole med tanke på 
start- og sluttidspunkt, undervisning og pauser, utarbeides av skolens rektor etter 
drøftinger med ansatte, FAU og foreldrerepresentanter for elever på 1. – 3. trinn. 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Skoleuka for elevene på 1. – 3. trinn endrer organisering fra 01.08.2019.  

 Elevene får minstetallet for undervisning fordelt over fem dager pr. uke, der tre dager er 
skoledager over 5,5 klokketimers opphold på skolen, med flere/lengre pauser mellom 
undervisningsøktene. 

 Elevenes pausetid på 1. – 3. trinn økes fra fire klokketimer til seks klokketimer pr. uke 
for å ivareta tid til skolemåltid, av- og påkledning og tid til frilek. 

 En konkret plan for hvordan skoleuka vil utformes på den enkelte skole med tanke på 
start- og sluttidspunkt, undervisning og pauser, utarbeides av skolens rektor etter 
drøftinger med ansatte, FAU og foreldrerepresentanter for elever på 1. – 3. trinn. 



 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Uttalelse fra FAU v/Nærøysundet skole, Gravvik FAU, Utdanningsforbundet Nærøy, FAU 
v/Kolvereid skole, FAU Abelvær og oppsummering fra rektor v/Kolvereid skole ble sendt ut i 
forkant av møtet. 
 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Skoleuka for elevene på 1. – 3. trinn endrer organisering fra 01.08.2019.  

 Elevene får minstetallet for undervisning fordelt over fem dager pr. uke, der tre 
dager er skoledager over 5,5 klokketimers opphold på skolen, med flere/lengre 
pauser mellom undervisningsøktene. 

 Elevenes pausetid på 1. – 3. trinn økes fra fire klokketimer til seks klokketimer pr. 
uke for å ivareta tid til skolemåltid, av- og påkledning og tid til frilek. 

 En konkret plan for hvordan skoleuka vil utformes på den enkelte skole med tanke 
på start- og sluttidspunkt, undervisning og pauser, utarbeides av skolens rektor 
etter drøftinger med ansatte, FAU og foreldrerepresentanter for elever på 1. – 3. 
trinn. 

 
 
 
PS 21/19 Vedtak om ny rammeplan for kulturskolen i Nærøy 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som et styringsverktøy for 
kulturskolen i Nærøy kommune.  
Rådmannen regner med at rammeplanen også vedtas i Nærøysund kommune, og gjøres 
gjeldende for kulturskolen i Nærøysund. 
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som et styringsverktøy for 
kulturskolen i Nærøy kommune.  
Rådmannen regner med at rammeplanen også vedtas i Nærøysund kommune, og gjøres 
gjeldende for kulturskolen i Nærøysund. 
 
 
 



Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som et styringsverktøy for 
kulturskolen i Nærøy kommune.  
Rådmannen regner med at rammeplanen også vedtas i Nærøysund kommune, og gjøres 
gjeldende for kulturskolen i Nærøysund. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som et styringsverktøy for 
kulturskolen i Nærøy kommune.  
Rådmannen regner med at rammeplanen også vedtas i Nærøysund kommune, og gjøres 
gjeldende for kulturskolen i Nærøysund. 
 
 
 
PS 22/19 Prosjekt "Kulturtimen" for 1. - 3. trinn i grunnskolen i skoleåret 2019/20 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Prosjektet Kulturtimen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og 
kulturskolen i skoleåret 2019/2020. Nåværende lærere i kulturskolen i Vikna benyttes 
også i prosjektet. 

 Kulturaktivitetene periodiseres slik at elevene får mulighet til å prøve flere 
kulturaktiviteter gjennom skoleåret.  

 Gruppestørrelsen bør ikke overstige 15 elever. 
 Prosjektet evalueres høsten 2019 med tanke på budsjett for 2020 der eventuell 

videreutvikling, endring eller opphør av prosjektet vurderes.  
 Erfaringer fra prosjektet legges fram for kommunestyret i Nærøysund kommune i 

budsjettmøtet 2019, og evalueres i tilstands- eller kvalitetsrapport for grunnskolen, våren 
2020. 

 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Utvalget er positiv til kulturtimen, og går enstemmig inn for rådmannens innstilling. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 

 Prosjektet Kulturtimen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og 
kulturskolen i skoleåret 2019/2020. Nåværende lærere i kulturskolen i Vikna benyttes 
også i prosjektet. 



 Kulturaktivitetene periodiseres slik at elevene får mulighet til å prøve flere 
kulturaktiviteter gjennom skoleåret.  

 Gruppestørrelsen bør ikke overstige 15 elever. 
 Prosjektet evalueres høsten 2019 med tanke på budsjett for 2020 der eventuell 

videreutvikling, endring eller opphør av prosjektet vurderes.  
 Erfaringer fra prosjektet legges fram for kommunestyret i Nærøysund kommune i 

budsjettmøtet 2019, og evalueres i tilstands- eller kvalitetsrapport for grunnskolen, våren 
2020. 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Prosjektet Kulturtimen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og 
kulturskolen i skoleåret 2019/2020. Nåværende lærere i kulturskolen i Vikna benyttes 
også i prosjektet. 

 Kulturaktivitetene periodiseres slik at elevene får mulighet til å prøve flere 
kulturaktiviteter gjennom skoleåret.  

 Gruppestørrelsen bør ikke overstige 15 elever. 
 Prosjektet evalueres høsten 2019 med tanke på budsjett for 2020 der eventuell 

videreutvikling, endring eller opphør av prosjektet vurderes.  
 Erfaringer fra prosjektet legges fram for kommunestyret i Nærøysund kommune i 

budsjettmøtet 2019, og evalueres i tilstands- eller kvalitetsrapport for grunnskolen, våren 
2020. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Uttalelse fra Gravvik FAU ble sendt ut i forkant av møtet. 
 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Prosjektet Kulturtimen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom 
grunnskole og kulturskolen i skoleåret 2019/2020. Nåværende lærere i kulturskolen 
i Vikna benyttes også i prosjektet. 

 Kulturaktivitetene periodiseres slik at elevene får mulighet til å prøve flere 
kulturaktiviteter gjennom skoleåret.  

 Gruppestørrelsen bør ikke overstige 15 elever. 
 Prosjektet evalueres høsten 2019 med tanke på budsjett for 2020 der eventuell 

videreutvikling, endring eller opphør av prosjektet vurderes.  



 Erfaringer fra prosjektet legges fram for kommunestyret i Nærøysund kommune i 
budsjettmøtet 2019, og evalueres i tilstands- eller kvalitetsrapport for grunnskolen, 
våren 2020. 

 
 
 
PS 23/19 Framtidig organisering av PPT i Nærøysund kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
PP-tjenesten i Leka, Vikna, Nærøy og fylkeskommunen v. YNVS og Val vg.skole organiseres 
fra 1.1.2020 etter § 28 i Kommuneloven med Nærøysund kommune som vertskommune.  
Avtaler om bemanning, refusjoner, og medvirkningsform mellom eierkommunene forhandles 
fram etter at vedtak om organisering etter § 28 er gjennomført i alle eierkommunene. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker er positive til endring. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker er positive til endring. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
PP-tjenesten i Leka, Vikna, Nærøy og fylkeskommunen v. YNVS og Val vg.skole organiseres 
fra 1.1.2020 etter § 28 i Kommuneloven med Nærøysund kommune som vertskommune.  
Avtaler om bemanning, refusjoner, og medvirkningsform mellom eierkommunene forhandles 
fram etter at vedtak om organisering etter § 28 er gjennomført i alle eierkommunene. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
PP-tjenesten i Leka, Vikna, Nærøy og fylkeskommunen v. YNVS og Val vg.skole 
organiseres fra 1.1.2020 etter § 28 i Kommuneloven med Nærøysund kommune som 
vertskommune.  
Avtaler om bemanning, refusjoner, og medvirkningsform mellom eierkommunene 
forhandles fram etter at vedtak om organisering etter § 28 er gjennomført i alle 
eierkommunene. 



 
 
 
PS 24/19 Endring av skolested for Ragnar Gjertsås Horsberg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Søknaden om endret skolested for Ragnar Gjertsås Horsberg f. 23.08.13 innvilges. Ragnar starter 
ved Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Søknaden om endret skolested for Ragnar Gjertsås Horsberg f. 23.08.13 innvilges. Ragnar starter 
ved Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknaden om endret skolested for Ragnar Gjertsås Horsberg f. 23.08.13 innvilges. Ragnar starter 
ved Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden om endret skolested for Ragnar Gjertsås Horsberg f. 23.08.13 innvilges. Ragnar 
starter ved Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 
PS 25/19 Endring av skolested for Åsa Camilla Stene 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Søknaden om endret skolested for Åsa Camilla Stene, f. 07.12.13 innvilges. Eleven starter ved 
Kolvereid skole høsten 2019.   
 



 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 09.05.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Søknaden om endret skolested for Åsa Camilla Stene, f. 07.12.13 innvilges. Eleven starter ved 
Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden om endret skolested for Åsa Camilla Stene, f. 07.12.13 innvilges. Eleven starter 
ved Kolvereid skole høsten 2019.   
 
 
 
PS 26/19 Avtale om skolegang ved Sørenget oppvekstsenter og Namsos ungdomsskole for 
elever fra tidligere Lund og Salsnes skolekrets 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Underskrevet avtale mellom Fosnes, Namsos og Nærøy kommune tas til orientering. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 11.04.2019  
Behandling: 
Felles skolekrets Lund – Salsnes – Sørenget – fra 01.08.19 til 01.01.20 – fram til Lund blir en del 
av Namsos kommune – behandlet i kommunestyret 07.03.19 - ble lagt frem i møtet. Denne 
legges ved saken før behandling i formannskap og kommunestyre. 
 
Utvalget tar rådmannens innstilling til orientering. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Utvalget tar rådmannens innstilling til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 



Underskrevet avtale mellom Fosnes, Namsos og Nærøy kommune tas til orientering. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Underskrevet avtale mellom Fosnes, Namsos og Nærøy kommune tas til orientering. 
 
 
 
PS 27/19 Reguleringsendring Tennfjord Hyttefelt - Behandling av klage på vedtak om 
reguleringsendring 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Stein Ivar Hiller datert. 
31.01.2019, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak nr. 75/18 opprettholdes og klagene 
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 14.03.2019  
Behandling: 
Ingeniør Alexander Båfjord orienterte om endringen og innholdet i klagen. Det ble samtidig 
orientert om at administrasjonen har fulgt opp utvalgets tidligere oppfordring om å gjennomføre 
tilsyn innenfor planområdet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Stein Ivar Hiller datert. 
31.01.2019, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak nr. 75/18 opprettholdes og klagene 
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er datter av tiltakshaver og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 
1. ledd bokstav b) erklært inhabil. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Stein Ivar Hiller datert. 
31.01.2019, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak nr. 75/18 opprettholdes og klagene 
oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 



 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er datter av tiltakshaver og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 
1. ledd bokstav b) erklært inhabil. Det var ikke kalt inn vara. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Stein Ivar Hiller 
datert. 31.01.2019, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak nr. 75/18 opprettholdes og 
klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
 
 
PS 28/19 Tilslutning til Trøndersk matmanifest 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av 
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.03.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av 
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av 
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019. 
 
 
 
PS 29/19 Årsregnskap 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



1. Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.  
2. Mindreforbruk 2018 avsettes til disposisjonsfond, og endring i budsjettskjema 1A vedtas 

som fremlagt. 
 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.  
2. Mindreforbruk 2018 avsettes til disposisjonsfond, og endring i budsjettskjema 1A vedtas som 

fremlagt. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.  
2. Mindreforbruk 2018 avsettes til disposisjonsfond, og endring i budsjettskjema 1A vedtas som 

fremlagt. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Økonomisjef Fred Moen orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.  
2. Mindreforbruk 2018 avsettes til disposisjonsfond, og endring i budsjettskjema 1A 

vedtas som fremlagt. 
 
 
 
PS 30/19 Årsmelding 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunes årsmelding for 2018 godkjennes. 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2018 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2018 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Økonomisjef Fred Moen orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunes årsmelding for 2018 godkjennes. 
 
 
 
PS 31/19 Styrking av regionalt næringsfond forvaltet av NYN IKS 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre bevilger kr 450 000,- til styrking av regionalt næringsfond for 2019 
forvaltet av NYN IKS. Vikna kommunestyre har fattet tilsvarende vedtak, og det forutsettes at 
Leka kommune bidrar med sin andeler. 
 
2. Beløpet finansieres av kommunens disposisjonsfond.  
Kommunebudsjettet reguleres i samsvar med vedlagte budsjettskjema. 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre bevilger kr 450 000,- til styrking av regionalt næringsfond for 2019 
forvaltet av NYN IKS. Vikna kommunestyre har fattet tilsvarende vedtak, og det forutsettes at 
Leka kommune bidrar med sin andeler. 
 
2. Beløpet finansieres av kommunens disposisjonsfond.  
Kommunebudsjettet reguleres i samsvar med vedlagte budsjettskjema. 



 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre bevilger kr 450 000,- til styrking av regionalt næringsfond for 
2019 forvaltet av NYN IKS. Vikna kommunestyre har fattet tilsvarende vedtak, og det 
forutsettes at Leka kommune bidrar med sin andeler. 
 
2. Beløpet finansieres av kommunens disposisjonsfond.  
Kommunebudsjettet reguleres i samsvar med vedlagte budsjettskjema. 
 
 
 
PS 32/19 Søknad om fritak for eiendomsskatt næring for Lilleval barnehage AS 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Lilleval Barnehage AS innvilges ikke fritak for eiendomsskatt i henhold til Eigedomsskattelova 
§ 7 bokstav a. 
 
 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Lilleval Barnehage AS innvilges ikke fritak for eiendomsskatt i henhold til Eigedomsskattelova 
§ 7 bokstav a. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lilleval Barnehage AS innvilges ikke fritak for eiendomsskatt i henhold til 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav a. 
 
 
 
PS 33/19 Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vel - søknad om økonomisk støtte 
til Kolvereiddagene 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vel innvilges økonomisk støtte som dekkes fra 
disposisjonsfond.  
 
Alternativ vedtak 1: Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vel innvilges et rentefritt lån 
kr 150.000,- til delvis inndekning av årets underskudd. Innvilget lån tilbakebetales over de neste 
3 årene med 1. forfall 30.08.2019 
 
Alternativ vedtak 2: Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vels søknad om støtte kr 
150.000,- til delvis inndekning av årets underskudd imøtekommes.  
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag på alternativ: 
Alternativ 2 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling med Steinar Aspli sitt forslag til alternativ ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vel innvilges økonomisk støtte som dekkes fra 
disposisjonsfond.  
 
Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vels søknad om støtte kr 150.000,- til delvis 
inndekning av årets underskudd imøtekommes.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Kari Finvik (Sp) sitter i styret i Kolvereid Vel og ba om vurdering av sin habilitet. Finvik ble 
med hjemmel i forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav e), pkt. 1 erklært inhabil og fratrådte møtet 
under behandling av saken. Det var ikke kalt inn vara. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vel innvilges økonomisk støtte som dekkes 
fra disposisjonsfond.  
 
Kolvereid Handelstandsforening og Kolvereid Vels søknad om støtte kr 150.000,- til delvis 
inndekning av årets underskudd imøtekommes.  
 
 
 
PS 34/19 Lundstua AS, søknad på tilskudd til renovering av gjestetoalett 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Lundstua AS sin søknad om økonomisk støtte kr 40.000,- innvilges ikke.  



 
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Lundstua AS sin søknad om økonomisk støtte kr 40 000,- innvilges. 
Beløpet tas fra disposisjonsfond. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannnens forslag til innstilling og Steinar Aspli sitt forslag, så ble 
Aspli sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Lundstua AS sin søknad om økonomisk støtte kr 40 000,- innvilges. 
Beløpet tas fra disposisjonsfond. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Lundstua AS sin søknad om økonomisk støtte kr 40 000,- innvilges. 
Beløpet tas fra disposisjonsfond. 
 
 
 
 
PS 35/19 TV-aksjonen 2019: Oppnevning av komité 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune deltar i TV-aksjonen 2019 som støtter Care Norge og oppnevner følgende 
komité: 
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2019  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag til komite: 
 Steinar Aspli, leder 
 Anne Laugen 
 Mildrid Finnehaug 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling med formannskapets forslag til komite ble enstemmig vedtatt. 



 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune deltar i TV-aksjonen 2019 som støtter Care Norge og oppnevner følgende 
komité: 
 Steinar Aspli, leder 
 Anne Laugen 
 Mildrid Finnehaug 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune deltar i TV-aksjonen 2019 som støtter Care Norge og oppnevner følgende 
komité: 
 Steinar Aspli, leder 
 Anne Laugen 
 Mildrid Finnehaug 
 
 
 
PS 36/19 Dagambulansetilbudet i Snåsa kommune - støtteerklæring fra Nærøy kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Nærøy kommune støtter Snåsa kommune sitt vedtak. 
 
1) Snåsa kommune vil beholde nåværende løsning med døgnkasernert ambulanse 7 dager i uka.  
 
2) Snåsa kommune takker nei til tilbudet om helsevaktbil, da dette ikke oppfyller målet om like 
god eller bedre akuttmedisinsk beredskap for innbyggerne på Snåsa.  
 
3) Det er Helseforetakets ansvar å gi innbyggerne i Snåsa en trygg og forsvarlig 
ambulanseberedskap.  
 
4) Snåsa kommune henstiller om at ambulanseberedskapen ikke reduseres. Eventuelle 
økonomiske kutt i Helseforetaket må ikke medføre nedskalering i ambulanseberedskapen. 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.05.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune støtter Snåsa kommune sitt vedtak. 
 
1) Snåsa kommune vil beholde nåværende løsning med døgnkasernert ambulanse 7 dager i 
uka.  



 
2) Snåsa kommune takker nei til tilbudet om helsevaktbil, da dette ikke oppfyller målet om 
like god eller bedre akuttmedisinsk beredskap for innbyggerne på Snåsa.  
 
3) Det er Helseforetakets ansvar å gi innbyggerne i Snåsa en trygg og forsvarlig 
ambulanseberedskap.  
 
4) Snåsa kommune henstiller om at ambulanseberedskapen ikke reduseres. Eventuelle 
økonomiske kutt i Helseforetaket må ikke medføre nedskalering i ambulanseberedskapen. 
 
 
 


