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Åpen spørretime 
 
ÅPS 6/18 Åpen spørretime 
 
Representanter fra Nærøy ungdomsråd stilte følgende spørsmål: 

Ungdomsrådet er kjent med at det i budsjettet er avsatt kr 100 000 til sommerjobb i blå sektor. 
Ikke alle ungdommer ønsker seg jobb innenfor dette feltet. Hvorfor kan ikke andre næringer og 
kommuner få tilby sommerjobb? Vi hadde ønsket at kr 100 000 også ble avsatt til andre 
arbeidsplasser. 

Ordføreren ga følgende svar: 

Dette er et relevant spørsmål som vi har fått før. I Nærøy kommune har vi lang praksis med 
sommerjobb for ungdom. Det er viktig for ungdommene å kunne tjene seg noen kroner, men vi 
er minst like opptatt av at det skal være et godt møte med næringslivet. Et år tilbød vi alle 
sommerjobber og opplevde at ettersom det var midt på sommeren, så ble det et mye dårligere 
tilbud for ungdom når det gjaldt arbeidstrening. Vi fikk senere et tilbud fra blå sektor om at de 
kunne ta inn ungdommer dersom kommunen betalte en del av prosjektet. De stod for en 
systematisk og god opplæring, og det ble en mye bedre ordning – i stedet for å tilby mange 
tilfeldige jobber der det ofte ble lite meningsfylte oppgaver. Det er helt riktig at vi absolutt 
trenger ansatte i andre næringer også. Vi søker ikke et bredere tilbud i budsjettet nå, men må ta 
det med oss videre. Vi vil derimot bruke mer penger på sommerjobb i forbindelse med 
opprydding av marin forsøpling. Det vil i alle fall være en variasjon i tilbudet. 
 
Representanter fra Nærøy ungdomsråd stilte følgende spørsmål: 

Helsesøstertilbudet på de tre skolene (Val, Nærøy ungdomsskole og Ytre Namdal videregående 
skole) oppleves for lite for elevene. Helsesøster er lite tilgjengelig. Rådet bygger på elevenes 
erfaringer og kontakt med helsesøstrene. Elevene opplever at helsesøster har liten ressurs på 
skolene, er ofte opptatt med faste møter og andre møter i tida hun er på skolene. Helsesøster 
oppleves lite tilgjengelig for elevene. Når elevene har behov så er ikke helsesøster der. Det er 
ofte 15 minutter til enkeltsamtaler. Det er for kort tid til å ta opp saker og man lar være å gå dit. 
Opplever kommunen at tilbudet er tilstrekkelig og godt nok til å imøtekomme elevenes behov for 
samtaler? Har kommunen noen satsing for å imøtekomme elevenes behov her? Økt 
helsesøsterressurs var en av bestillinga fra ungdomskonferansen. 
 
Ordføreren ga følgende svar: 

Dette var et tema på den flotte ungdomskonferansen som ble holdt, og vi fikk med innspill der. 
Ordfører sitter i skoleutvalget på Ytre Namdal videregående skole der vi har hatt samme tema. 
Jeg har fått opplyst at det i Nærøy er mindre helsesøstertilbud enn normen. I barneskolen har vi 
kun 50 prosent, og normen er 80. I ungdomsskolen er det 30 prosent stilling på ca. 200 elever. Ut 
fra normen skulle stillingsprosenten vært 35. Man har fått innspill fra ungdommer at de har 
behov for drop-in når behovet melder seg. Det ligger ikke utvidelse av tilbudet i rådmannens 
forslag til budsjett. Spørsmålet er om miljøarbeidere også kan være aktuelle? Dette blir mye prat 
og lite konkret, men vi skal diskutere budsjett i dag og får se om det kommer et initiativ i løpet 
av dagen. Vi er enige i at det er et behov. 
 
Representanter fra Nærøy ungdomsråd stilte følgende spørsmål: 

Ungdomsrådet er skeptiske til digitalisering i barnehagen. Rådet opplever at barnehagen skal 
være en plass der man satser mye på fysisk leik og det å leike og snakke sammen. Vi ber 
kommunen redegjøre for hva som er målet med digitalisering i barnehagen?  



 
Ordføreren ga følgende svar: 

Dette er effekten av det kommunestyret har diskutert tidligere. Ordfører kan for lite om 
detaljene, så for å være sikker på presis tilbakemelding, så har jeg fått følgende fra 
administrasjonen:  
«Bakgrunn for at Nærøy kommune har fokus på digitalisering i barnehagen, er de krav som 
stilles i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017. 
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra 
til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk 
av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale 
verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital 
dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 
medier. 
Personalet skal: 
• utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett 
og kildekritikk og ivareta barnas personvern  
• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale 
uttrykksformer  
• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk  
• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna». 
Ut fra beskrivelsene i rammeplan kommer det tydelig frem at førskolebarn skal bli kjent med 
digitale verktøy. Samtidig sier rammeplan at verktøyet skal brukes med omhu og digital 
dømmekraft, og det er gjennom lek og læring at barna skal bli kjent med dette. På spørsmålet 
som ungdomsrådet stiller om at barnehagen skal være en plass for lek og samspill, skal det ikke 
være konflikt selv om man tar i bruk flere digitale verktøy. 
Oppvekstavdelingen har planer om at den enkelte barnehage skal bli kurset i hvordan barnehagen 
skal benytte digitale verktøy. Her skal det benyttes profesjonelle kursholdere som tar 
utgangspunkt i hva rammeplan sier.  
Barnehager i Nærøy har stort fokus på at vennskap og leik skal prege barnehagehverdagen, i 
tillegg til utvikling av språk, fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid.   
Dette henger sammen med barns medvirkning, syv fagområder, progresjon og digital praksis, 
mad bakgrunn i pedagogisk planlegging.» 
Dette er gjort i beste mening, men det er fornuftig at ledelsen i skole- og oppvekstavdelingen  tar 
med innspill fra Nærøy ungdomsråd om hvordan dere ser på dette. 
 
Representanter fra Nærøy ungdomsråd stilte følgende spørsmål: 

Rådet er urolig for at mange eldre og også unge sitter mye alene i heimene sine. Har kommunen 
ordninger eller samarbeid med noen som tilbyr ordninger slik at mennesker som er alene i 
hjemmene sine eller eldre som bor på eldreinstitusjoner og som ikke har familie i nærheten får 
besøk? 
 
Ordføreren ga følgende svar: 

Ensomhet er et spørsmål som opptar kommunestyret. Folkehelseprogrammet og inkludering er 
en viktig del av arbeidet. Spørsmålet er hva gjør vi? I forhold til eldre, så har vi aktivitører som 
er innført på sykeheimen. De skal aktivisere og vitaliser de som bor der. Vi har også et dagtilbud 
for demente. Det er også et desentralisert tilbud for yngre demente. Vi har en dialog med 
fylkeskommunen for bedring av skysstilbudet slik at flere kan delta på dette dagtilbudet, men vi 
er ikke i mål med dette. Når det gjelder ensomhet vedr. alle aldersgrupper, så har vi 
frivilligsentralen. Kommunen gir tilskudd til denne og har forventninger til hva man får ut av 



samarbeidet. Det er nå etablert en avtale der frivilligsentralen bl.a. er bedt om å engasjere seg 
mer i besøkstjenesten for de som har behov for besøk. Alt kulturliv har i tillegg en oppgave og 
må bidra til at alle blir inkludert. Det er også mange enkeltpersoner som har et stor hjerte og et 
mål i livet om å støtte opp og gi oppmerksomhet til de som har det vanskelig. Vi er alle i et 
fellesskap, så det er en oppgave for oss alle – inkludert ungdommer. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) stilte følgende spørsmål: 

Kommunestyre har vedtatt at syke i kommunen skal få bo hjemme så lenge som mulig. Det er 
viktig også for de som bor utenfor Kolvereid. Det er alvorlig at ikke trygghetsalarmer er koblet 
til. Dette gir ikke trygghet i en vanskelig situasjon, og vil ikke være forsvarlig uten 
trygghetsalarm. Man har eksempler på at personer har blitt liggende på gulvet fra kl. 02.00 om 
natten og til hjemmesykepleien kom på morgenen da man har ingen å ringe til. For at den som er 
svært alvorlig syk skal ha mulighet for å bli hjemme så lenge som mulig, så er det avgjørende at 
man også har tilgang til hjelp i tidsrommet fra kl. 22.00 til kl. 08.00. Vi må da også ivareta de 
som bor utenfor Kolvereid. Hva kan kommunen gjøre for at folk utenfor Kolvereid skal føle 
trygghet ved alvorlig sykdom. 
 

Ordføreren ga følgende svar: 

Vi har hatt opp trygghetsalarmer og varslingssystem som tema tidligere, og det er lett å være 
enig i at vi ønsker å legge til rette for at alle skal få bo hjemme lengst mulig. Det vanlige er at 
familie, naboer og andre frivillige har vært brukt som kontakter i forbindelse med 
trygghetsalarmer. Det vises til et eksempel her som jeg ikke kan verifisere, men merker at det 
blir sagt «svært alvorlig» sykdom. Spørsmålet vil være om det er forsvarlig å gi et tilbud i 
heimen ved svært alvorlig sykdom. Vi har en intensjon om å ha tilbud om å bo hjemme lengst 
mulig og det bør være gjennomførbart dersom det er mulig å etablere gode nok tjenester, men 
man kan ikke drive sykehjem på bygda. Spørsmålet er hva som må til? Nattevakt? Personlig 
brukerstyrt assistanse? Hjelp til å mobilisere rundt trygghetsalarmer? Jeg kan ikke i dag si at man 
kan gå for å betale seg ut av det eller at man har en løsning som er fullgod uansett hva man 
velger. Det er nødvendig å se nærmere på dette og det vil komme et politisk initiativ i løpet av 
dagen. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) ga følgende kommentar: 

Takk for svaret. Ordfører nevner frivilligheten. Man opplever at det er vanskelig å få noen til å 
stille på slike alarmlister. Vi har flere eksempler på det. Alvorlig sykdom bunner i å ha trygghet 
for bistand når man trenger hjelp i en krisesituasjon. Det er sagt at hjemmesykepleien er en 
tjeneste som gis 24 timer i døgnet, og da er det noe som ikke stemmer her. Det som ligger i 
bunnen for at mange skal få være hjemme er at man må være trygg på å få hjelp. Jeg har 
forståelse for at man ikke kan drive sykehjem på bygda, men det er situasjoner for at man kan 
legge til rette for at vedkommende får bo hjemme. Jeg mener å ha hørt at personlig brukerstyrt 
assistent har en aldersgrense på 70 år. Vi er alle enige om at dette gjelder likebehandling og 
likeverd i kommunen. Det er viktig med en ekstra ressurs som kan gi folk bistand. Vi kan ikke 
vente for lenge da det er stadig noen som har hjelpebehov. 
 
Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 

Hvordan fungerer interne utlysninger i kommunen? Er det ikke slik at de skal gå ut til alle, 
uansett etat? 
Ordføreren ga følgende svar: 

Dette utfordrer jeg rådmannen til å svare på. 



Rådmann Helge Thorsen ga følgende svar: 
I prinsippet er det slik. Interne utlysninger skal gå ut til alle. Det er vanskelig å svare på generelt 
grunnlag. Det kan være unntakstilfeller ved f.eks. internt omorganisering som gjør at man har en 
type overtallighet. Man må da i så fall se på hvert enkelt tilfelle, men i prinsippet så er svaret ja. 
Dersom det gjelder Nærøysund kommune, så er det utarbeidet egne regler for dette. 
 
Anne Laugen (Sp) stilte følgende spørsmål: 

Dette gjelder fellesnemnda og etter som ordfører er leder i fellesnemnda og vi ikke har 
spørretime der, så tillater jeg meg å stille spørsmålet her. Vikna har ikke vært fulltallig på møter 
og det har ikke vært vararepresentanter. Dette er uheldig. Har man noen mulighet for å ta grep 
rundt dette? 
Ordføreren ga følgende svar: 

Ordfører så på siste fellesnemndmøtet at det var tynt i rekkene. Det er åpenbart at dette er et 
problem i fellesnemnda, da dette fører til at noen får informasjon som andre ikke får. Det betyr 
også at noen ikke fyller vervet sitt og for meg så er det uakseptabelt. Hva som er årsaken er 
ukjent, men jeg mener at dette ikke er akseptabelt og det er grunn til å ta det opp med ordfører i 
Vikna. 
  



PS 103/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 43/18 Museet Midt IKS - referat fra eiermøte 12.11.18 - samlet kulturell satsning i 
Namdalen 
 
RS 44/18 Namdal Regionråd - møteprotokoll fra Namdal regionråds møte 19.11.18 
 
  



PS 104/18 Gebyrregulativ 2019 for byggesak, oppmåling, seksjonering, plan og utslipp 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 33-1, Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 
32, Matrikkelforskriften § 16, Eierseksjonsloven § 15, Forurensningsforskriften § 11-4, Forskrift 
om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker §1 vedtas gebyrregulativ datert 
15.11.2018 for plan, byggesak, oppmåling, seksjonering, utslipp og konsesjonsbehandling.  
 
 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Ingunn L. Lysø (Ap) er ansatt i Vikna kommune og har vært med og utarbeidet regulativ og ble 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6, jfr. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) erklært inhabil.  
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 33-1, Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 
32, Matrikkelforskriften § 16, Eierseksjonsloven § 15, Forurensningsforskriften § 11-4, Forskrift 
om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker §1 vedtas gebyrregulativ datert 
15.11.2018 for plan, byggesak, oppmåling, seksjonering, utslipp og konsesjonsbehandling.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Ingunn L. Lysø (Ap) er ansatt i Vikna kommune og har vært med og utarbeidet regulativ og ble 
med hjemmel i forvaltningslovens § 6, jfr. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) erklært inhabil. 
Lysø fratrådte møtet under behandling av saken og Irene Leirvik tiltrådte møtet som vara. 
 
Gunnar Eirik Volden (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Pkt 1.5 Urimelig gebyr 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til prinsippene i gebyret og/eller i forhold til det 
arbeidet og kostnadene kommunen har hatt med saken, bør rådmannen eller den han/hun har gitt 
fullmakt fastsette et annet gebyr enn det som fremgår av regulativet, eller frafalle gebyret. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Gunnar Eirik Volden sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 33-1, Lov om eiendomsregistrering 
(matrikkelloven) § 32, Matrikkelforskriften § 16, Eierseksjonsloven § 15, 
Forurensningsforskriften § 11-4, Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker §1 vedtas gebyrregulativ datert 15.11.2018 for plan, byggesak, oppmåling, 
seksjonering, utslipp og konsesjonsbehandling.  
 
Pkt 1.5 Urimelig gebyr 



Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til prinsippene i gebyret og/eller i forhold til 
det arbeidet og kostnadene kommunen har hatt med saken, bør rådmannen eller den 
han/hun har gitt fullmakt fastsette et annet gebyr enn det som fremgår av regulativet, eller 
frafalle gebyret. 
 
 
 
 
PS 105/18 Renovasjonsgebyr 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 34 fastsettes renovasjonsgebyret slik de fremkommer 
under vurderinger. 
 

 Gebyrene økes ikke i 2019. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
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. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 34 fastsettes renovasjonsgebyret slik de fremkommer 
under vurderinger. 
 

 Gebyrene økes ikke i 2019. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
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. Det var ingen vara. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forurensingsforskriften § 34 fastsettes renovasjonsgebyret slik de 
fremkommer under vurderinger. 
 

 Gebyrene økes ikke i 2019. 
 
 
 
PS 106/18 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. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
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. 
 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Som et grunnlag for tildeling av slik enerett forutsettes det at Ytre Namdal, eventuelt med 
Bindal, blir et eget anbudsområde. 
 
Det forutsettes at tilgjengelig og operativt utstyr og mannskap til enhver tid er tilgjengelig i Ytre 
Namdal. 
 
MNA oppfordres til å delta i prosesser for å få etablert anlegg for behandling og verdiskaping av 
slam i Ytre Namdal. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: 
Det tas forbehold om likelydende vedtak i Vikna kommune. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 26 stemmer, mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune tildeler MNA enerett for innsamling og behandling av slam i en periode 
på 5 år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
Som et grunnlag for tildeling av slik enerett forutsettes det at Ytre Namdal, eventuelt med 
Bindal, blir et eget anbudsområde. 
 
Det forutsettes at tilgjengelig og operativt utstyr og mannskap til enhver tid er tilgjengelig i 
Ytre Namdal. 
 
MNA oppfordres til å delta i prosesser for å få etablert anlegg for behandling og 
verdiskaping av slam i Ytre Namdal. 
 
Det tas forbehold om likelydende vedtak i Vikna kommune. 



 
 
 
 
 
PS 107/18 Organisering av vannforvaltninga - prosjektstilling vannkoordinator i Namdalen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommunestyre støtter at kommunene i Namdalen går sammen om en felles 
100 prosent vannkoordinatorstilling fra 1/3-2019 til 31/12-2021 og vil delta i arbeidet.  

2. Arbeidet gjennomføres som prosjekt (Vannforvaltning i Namdalen) med finansiering 
fra vannregionen og kommunene. 

3. De kommunale kostnadene i prosjektet fordeles med 30 prosent fast beløp og 70 
prosent etter folketall i hver kommune.  

4. Nærøy kommune bidrar i 2019 med kr 50.936.  
5. Nærøy kommune sitt bidrag i 2019 finansieres ved bruk av fond. 
6. Finansiering for 2020/2021 må vedtas av Nærøysund kommune.  
7. Stillinga knyttes til Namdal regionråd med Namsos som vertskommune og daglig 

leder i regionrådet som nærmeste overordnede - med mulighet til arbeidssted i en av 
kommunene eller et annet relevant fagmiljø dersom dette er ønskelig og/eller 
hensiktsmessig. 

8. Vannområdeutvalget med representanter fra hver kommune er styringsgruppe for 
prosjektet. 

9. Nærøy kommune sin tilslutning og medfinansiering av prosjektet betinger likelydende 
tilslutning fra alle involverte kommuner. 

 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre støtter at kommunene i Namdalen går sammen om en felles 100 

prosent vannkoordinatorstilling fra 1/3-2019 til 31/12-2021 og vil delta i arbeidet.  
2. Arbeidet gjennomføres som prosjekt (Vannforvaltning i Namdalen) med finansiering fra 

vannregionen og kommunene. 
3. De kommunale kostnadene i prosjektet fordeles med 30 prosent fast beløp og 70 prosent etter 

folketall i hver kommune.  
4. Nærøy kommune bidrar i 2019 med kr 50.936.  
5. Nærøy kommune sitt bidrag i 2019 finansieres ved bruk av fond. 
6. Finansiering for 2020/2021 må vedtas av Nærøysund kommune.  
7. Stillinga knyttes til Namdal regionråd med Namsos som vertskommune og daglig leder i 

regionrådet som nærmeste overordnede - med mulighet til arbeidssted i en av kommunene 
eller et annet relevant fagmiljø dersom dette er ønskelig og/eller hensiktsmessig. 

8. Vannområdeutvalget med representanter fra hver kommune er styringsgruppe for prosjektet. 
9. Nærøy kommune sin tilslutning og medfinansiering av prosjektet betinger likelydende 

tilslutning fra alle involverte kommuner. 
 
 
 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre støtter at kommunene i Namdalen går sammen om en felles 100 

prosent vannkoordinatorstilling fra 1/3-2019 til 31/12-2021 og vil delta i arbeidet.  
2. Arbeidet gjennomføres som prosjekt (Vannforvaltning i Namdalen) med finansiering 

fra vannregionen og kommunene. 
3. De kommunale kostnadene i prosjektet fordeles med 30 prosent fast beløp og 70 prosent 

etter folketall i hver kommune.  
4. Nærøy kommune bidrar i 2019 med kr 50.936.  
5. Nærøy kommune sitt bidrag i 2019 finansieres ved bruk av fond. 
6. Finansiering for 2020/2021 må vedtas av Nærøysund kommune.  
7. Stillinga knyttes til Namdal regionråd med Namsos som vertskommune og daglig leder 

i regionrådet som nærmeste overordnede - med mulighet til arbeidssted i en av 
kommunene eller et annet relevant fagmiljø dersom dette er ønskelig og/eller 
hensiktsmessig. 

8. Vannområdeutvalget med representanter fra hver kommune er styringsgruppe for 
prosjektet. 

9. Nærøy kommune sin tilslutning og medfinansiering av prosjektet betinger likelydende 
tilslutning fra alle involverte kommuner. 

 
 
 
PS 108/18 2. gangs behandling - endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Reguleringsplan for Langmyra boligfelt, planID 2018006, med tilhørende plankart datert 
27.09.18 og planbestemmelser datert 05.12.18 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
12-12. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 13.12.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Reguleringsplan for Langmyra boligfelt, planID 2018006, med tilhørende plankart datert 
27.09.18 og planbestemmelser datert 05.12.18 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
12-12. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Reguleringsplan for Langmyra boligfelt, planID 2018006, med tilhørende plankart datert 
27.09.18 og planbestemmelser datert 05.12.18 vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
PS 109/18 Ny behandling av innsigelse og innspill - reguleringsplan for Skillingstad 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 tas til følge. Revidert forslag til reguleringsplan i tråd 
med vurderinger i saksframlegget utarbeides før endelig behandling.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 13.12.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Innsigelsene fra fylkesmannen tas ikke til følge. 
De gjennomføres mekling på de punktene som fremkommer i innsigelsene fra fylkesmannen. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Rune Arstein sitt forslag, så ble 
rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 1 stemme for Arstein sitt forslag. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drift- og utviklingssaker: 
Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 tas til følge. Revidert forslag til reguleringsplan i tråd 
med vurderinger i saksframlegget utarbeides før endelig behandling.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 tas ikke til følge. Reguleringsplan vedtas. Saken legges 
fram for fylkesmannen til mekling. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Rune Arstein sitt forslag, så ble 
Arstein sitt forslag vedtatt med 22 stemmer, mot 5 stemmer for rådmannen sitt forslag. 
 
 
Vedtak: 
Fylkesmannens innsigelse av 26.03.2018 tas ikke til følge. Reguleringsplan vedtas. Saken 
legges fram for fylkesmannen til mekling. 
 
 
 
PS 110/18 Endelig behandling av reguleringsplan for Storjuvika hytte- og boligfelt 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-12 og 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsendringen for «Storjuvika bolig- og hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  10.08.2018. Med følgende endringer: 
- Det inntegnes busslomme på begge sider av fv. 768.   
Planbestemmelser datert. 30.08.2018. Med følgende endringer:  
- Pkt. 2.7 endres til: "Før det innenfor planområdet kan gis brukstillatelse for bolighus, skal 

busslomme på begge sider av fylkesvegen være etablert. Busslommene skal bygges etter 
utbedringstandard, jf Statens vegvesens håndbok N100" 

 
I henhold til krav til kommunens digitale planregister skal plankart leveres i gjeldende SOSI 
format, pbl § 2-1. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 15.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-12 og 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsendringen for «Storjuvika bolig- og hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  10.08.2018. Med følgende endringer: 
- Det inntegnes busslomme på begge sider av fv. 768.   
Planbestemmelser datert. 30.08.2018. Med følgende endringer:  
- Pkt. 2.7 endres til: "Før det innenfor planområdet kan gis brukstillatelse for bolighus, skal 

busslomme på begge sider av fylkesvegen være etablert. Busslommene skal bygges etter 
utbedringstandard, jf Statens vegvesens håndbok N100" 

 
I henhold til krav til kommunens digitale planregister skal plankart leveres i gjeldende SOSI 
format, pbl § 2-1. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-12 og 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsendringen for «Storjuvika bolig- og hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  10.08.2018. Med følgende endringer: 
- Det inntegnes busslomme på begge sider av fv. 768.   
Planbestemmelser datert. 30.08.2018. Med følgende endringer:  
- Pkt. 2.7 endres til: "Før det innenfor planområdet kan gis brukstillatelse for bolighus, skal 

busslomme på begge sider av fylkesvegen være etablert. Busslommene skal bygges etter 
utbedringstandard, jf Statens vegvesens håndbok N100" 

 



I henhold til krav til kommunens digitale planregister skal plankart leveres i gjeldende SOSI 
format, pbl § 2-1. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 12-12 og 12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
reguleringsendringen for «Storjuvika bolig- og hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  10.08.2018. Med følgende endringer: 
- Det inntegnes busslomme på begge sider av fv. 768.   
Planbestemmelser datert. 30.08.2018. Med følgende endringer:  
- Pkt. 2.7 endres til: "Før det innenfor planområdet kan gis brukstillatelse for bolighus, 

skal busslomme på begge sider av fylkesvegen være etablert. Busslommene skal bygges 
etter utbedringstandard, jf Statens vegvesens håndbok N100" 

 
I henhold til krav til kommunens digitale planregister skal plankart leveres i gjeldende 
SOSI format, pbl § 2-1. 
 
 
 
 
PS 111/18 Søknad om tilkobling til kommunalt vannledningsnett - 3/4 - 3/5 - 3/6 – 
Holandslia 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Søknad fra Jarle Arntsen, Hallgeir Reiersen,  Odd Arne Reiersen, om tilknytting kommunal 
vannverk avslås. 

 Dette begrunnes med for høye kostnader pr eiendom. 

 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknad fra Jarle Arntsen, Hallgeir Reiersen,  Odd Arne Reiersen, om tilknytting kommunal 
vannverk avslås. 

 Dette begrunnes med for høye kostnader pr eiendom. 

 
 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tilleggspunkt: 
 Tiltaket søkes innarbeidet i Hovedplan vann 2014-2020. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Lars Fredrik Mørch sitt tilleggsforslag fikk 8 stemmer, mot 19 stemmer, og falt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad fra Jarle Arntsen, Hallgeir Reiersen, Odd Arne Reiersen, om tilknytting 
kommunal vannverk avslås. 

 Dette begrunnes med for høye kostnader pr eiendom. 

 
 
 
PS 112/18 Norbolig AS - søknad om kommunal overtakelse av VVA anlegg i 
"Seljestubben" 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

 Nærøy kommune overtar for vegen «Seljestubben» fra den dato vegarealet overføres 
vederlagsfritt til Nærøy kommune.  

 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Seljestubben vederlagsfritt fra 
den dato Norbolig AS overleverer dokumentasjon i henhold til overtakelsesprotokoll. 

 Nærøy kommune overtar resterende av hoved avløps- og vannledninger fra den dato 
Nærøy kommune mottar grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger 
over privat eiendom.  

 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 Nærøy kommune overtar for vegen «Seljestubben» fra den dato vegarealet overføres 

vederlagsfritt til Nærøy kommune.  
 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Seljestubben vederlagsfritt fra den 

dato Norbolig AS overleverer dokumentasjon i henhold til overtakelsesprotokoll. 
 Nærøy kommune overtar resterende av hoved avløps- og vannledninger fra den dato Nærøy 

kommune mottar grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger over privat 
eiendom.  

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 Nærøy kommune overtar for vegen «Seljestubben» fra den dato vegarealet overføres 

vederlagsfritt til Nærøy kommune.  
 Nærøy kommune overtar gatelysanlegget langs vegen i Seljestubben vederlagsfritt fra 

den dato Norbolig AS overleverer dokumentasjon i henhold til overtakelsesprotokoll. 
 Nærøy kommune overtar resterende av hoved avløps- og vannledninger fra den dato 

Nærøy kommune mottar grunneiererklæringer for vann og avløpsledninger som ligger 
over privat eiendom.  

 
 
 
PS 113/18 Møteplan 1. halvår 2019 - formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til møteplan 1. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Tirsdag 22. januar 2019 
Tirsdag 26. februar 2019 
Onsdag 27. mars 2019 
Fredag 26. april 2019 
Tirsdag 21. mai 2019 
Tirsdag 11. juni 2019 
 
Kommunestyret: 
Torsdag 7. mars 2019 
Torsdag 9. mai 2019 
Torsdag 20. juni 2019 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag til endring: 
Formannskapsmøtet onsdag 27. mars 2019 flyttes til mandag 25. mars 2019. 
 
Rådmannens forslag til vedtak, med Steinar Aspli sin endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til møteplan 1. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Tirsdag 22. januar 2019 
Tirsdag 26. februar 2019 
Mandag 25. mars 2019 
Fredag 26. april 2019 
Tirsdag 21. mai 2019 



Tirsdag 11. juni 2019 
 
Kommunestyret: 
Torsdag 7. mars 2019 
Torsdag 9. mai 2019 
Torsdag 20. juni 2019 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til møteplan 1. halvår 2019 for formannskapet og kommunestyret godkjennes som 
følger: 
 
Formannskapet: 
Tirsdag 22. januar 2019 
Tirsdag 26. februar 2019 
Mandag 25. mars 2019 
Fredag 26. april 2019 
Tirsdag 21. mai 2019 
Tirsdag 11. juni 2019 
 
Kommunestyret: 
Torsdag 7. mars 2019 
Torsdag 9. mai 2019 
Torsdag 20. juni 2019 
 
 
 
PS 114/18 Budsjettregulering drift/investering 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Drifts- og investeringsbudsjett 2018 reguleres i samsvar med vedlagte 
budsjettreguleringsskjema, og budsjettskjema 1A og 1B for drift samt 2A og 2B for investering.  
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Drifts- og investeringsbudsjett 2018 reguleres i samsvar med vedlagte 
budsjettreguleringsskjema, og budsjettskjema 1A og 1B for drift samt 2A og 2B for investering.  
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Drifts- og investeringsbudsjett 2018 reguleres i samsvar med vedlagte 
budsjettreguleringsskjema, og budsjettskjema 1A og 1B for drift samt 2A og 2B for 
investering.  
 
 
 
PS 115/18 Vanngebyr 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Vanngebyrene økes ikke i 2019  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva.)  
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt. 3: 
Tilleggsgebyr holdes uendres, kr 50 000,- (ikke mva.), men kan avtales som et høyere beløp etter 
forhandlinger i enkeltsaker der det er store utbyggingskostnader. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hans Martin Storø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Vanngebyrene økes ikke i 2019  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyr holdes uendres, kr 50 000,- (ikke mva.), men kan avtales som et høyere beløp 

etter forhandlinger i enkeltsaker der det er store utbyggingskostnader. 
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Vanngebyrene økes ikke i 2019  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyr holdes uendres, kr 50 000,- (ikke mva.), men kan avtales som et høyere 

beløp etter forhandlinger i enkeltsaker der det er store utbyggingskostnader. 
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 



 
 
 
PS 116/18 Avløpsgebyr 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Avløpsgebyrene holdes uendret.  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva.)  
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Avløpsgebyrene holdes uendret.  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva.)  
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Avløpsgebyrene holdes uendret.  
2. Tilknytningsgebyret holdes uendret, kr 10 000,- eks mva.  
3. Tilleggsgebyret holdes uendret, kr 50 000,- (ikke mva.)  
4. Det utarbeides gebyrregulativ i samsvar med dette 
 
 
 
PS 117/18 Feie- og tilsynsgebyr 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om  
brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt lokal forskrift og feiing og tilsyn, 
fastsettes følgende feie-/tilsynsgebyr for 2019:  
 Feie-/tilsynsgebyr for boliger med pipe og ildsted – kr 506,- inkl. mva.  
 Feie-/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger med pipe og ildsted – kr. 313,- inkl. mva.  
 Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 381,- inkl. mva.  
 Arbeid utover lovpålagte oppgaver, for eksempel fjerning av bekksot godtgjøres pr.  

time, kr 606,- eks mva.  
 Ekstrafeiinger, utover ordinær feieplan, godtgjøres iht. medgått tid. Ordinær timesats  
 legges til grunn.  
 
 



 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om  
brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt lokal forskrift og feiing og tilsyn, 
fastsettes følgende feie-/tilsynsgebyr for 2019:  
 Feie-/tilsynsgebyr for boliger med pipe og ildsted – kr 506,- inkl. mva.  
 Feie-/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger med pipe og ildsted – kr. 313,- inkl. mva.  
 Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 381,- inkl. mva.  
 Arbeid utover lovpålagte oppgaver, for eksempel fjerning av bekksot godtgjøres pr.  

time, kr 606,- eks mva.  
 Ekstrafeiinger, utover ordinær feieplan, godtgjøres iht. medgått tid. Ordinær timesats  
 legges til grunn.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om  
brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt lokal forskrift og feiing og tilsyn, 
fastsettes følgende feie-/tilsynsgebyr for 2019:  
 Feie-/tilsynsgebyr for boliger med pipe og ildsted – kr 506,- inkl. mva.  
 Feie-/tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger med pipe og ildsted – kr. 313,- inkl. mva.  
 Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 381,- inkl. mva.  
 Arbeid utover lovpålagte oppgaver, for eksempel fjerning av bekksot godtgjøres pr.  

time, kr 606,- eks mva.  
 Ekstrafeiinger, utover ordinær feieplan, godtgjøres iht. medgått tid. Ordinær              

timesats legges til grunn.  
 
 
 
PS 118/18 Fastsetting av tilskudd til drift av private barnehager 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Tilskuddet til private barnehager vedtas som beskrevet i saken. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 21.11.2018  
Behandling: 
Saken ble lagt fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 



Tilskuddet til private barnehager vedtas som beskrevet i saken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tilskuddet til private barnehager vedtas som beskrevet i saken. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Tilskuddet til private barnehager vedtas som beskrevet i saken. 
 
 
 
PS 119/18 Fastsetting av satser for foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning og 
musikk- og kulturskolen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Barnehage:  
 
01.01.19:      01.08.19:  
 
100 % plass: 2.990,-    100% plass: 3.040,-    
  90 % plass: 2.691,-          90 % plass: 2.736,-          
  80 % plass: 2.392,-     80 % plass: 2.432,-     
  70 % plass: 2.093,-     70 % plass: 2.128,-  
  60 % plass: 1.794,-     60 % plass: 1.824,- 
  50 % plass: 1.495,-     50 % plass: 1.520,- 
  40 % plass: 1.196,-      40 % plass: 1.216,-  
 
   
 
Skolefritidsordning  
Forlag til endringer fra 01.08.19: 
 
Faste plasser i skoleåret  Pr. mnd Skoleår Helår 
Helplass 5 dager/uke 13,5 – 19,5 t/u  2.050,-  20.500,-  22.550,- 
Delplass inkl. heldag 8 – 13,5 t/u  1.435,-  14.350,-  15.785,- 
Delplass uten heldag inntil 8 t/u 975,-  9.750,-  19.725,- 
      



Kjøp av korttidstilbud   Pr. dag   
Morgentilbud skoledager 1,5 t 105,-   
Ettermiddagstilbud skoledager 2,0 t 105,-    
Morgen og ettermiddag 3,5 t 160,-    
     
 
Kulturskolen 
Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen ble sist endret med virkning fra 
01.01.18. Lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25%. Utgiftene til kulturskolen er stort sett 
lønnskostnader og vi foreslår å øke satsene med 3,2 %. 

Forslag på nye priser 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever over 18 år:    3.872,- 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever under 18 år:    2.518,- 
Tilbud til barn på 1. – 3. trinn i gruppe på skolen er gratis. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 21.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Barnehage:  
 
01.01.19:      01.08.19:  
 
100 % plass: 2.990,-    100% plass: 3.040,-    
  90 % plass: 2.691,-          90 % plass: 2.736,-          
  80 % plass: 2.392,-     80 % plass: 2.432,-     
  70 % plass: 2.093,-     70 % plass: 2.128,-  
  60 % plass: 1.794,-     60 % plass: 1.824,- 
  50 % plass: 1.495,-     50 % plass: 1.520,- 
  40 % plass: 1.196,-      40 % plass: 1.216,-  
 
   
 
Skolefritidsordning  
Forlag til endringer fra 01.08.19: 
 
Faste plasser i skoleåret  Pr. mnd Skoleår Helår 
Helplass 5 dager/uke 13,5 – 19,5 t/u  2.050,-  20.500,-  22.550,- 
Delplass inkl. heldag 8 – 13,5 t/u  1.435,-  14.350,-  15.785,- 
Delplass uten heldag inntil 8 t/u 975,-  9.750,-  19.725,- 
      
Kjøp av korttidstilbud   Pr. dag   
Morgentilbud skoledager 1,5 t 105,-   
Ettermiddagstilbud skoledager 2,0 t 105,-    
Morgen og ettermiddag 3,5 t 160,-    
     
 



Kulturskolen 
Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen ble sist endret med virkning fra 
01.01.18. Lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25%. Utgiftene til kulturskolen er stort sett 
lønnskostnader og vi foreslår å øke satsene med 3,2 %. 

Forslag på nye priser 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever over 18 år:    3.872,- 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever under 18 år:    2.518,- 
Tilbud til barn på 1. – 3. trinn i gruppe på skolen er gratis. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Barnehage:  
 
01.01.19:      01.08.19:  
 
100 % plass: 2.990,-    100% plass: 3.040,-    
  90 % plass: 2.691,-          90 % plass: 2.736,-          
  80 % plass: 2.392,-     80 % plass: 2.432,-     
  70 % plass: 2.093,-     70 % plass: 2.128,-  
  60 % plass: 1.794,-     60 % plass: 1.824,- 
  50 % plass: 1.495,-     50 % plass: 1.520,- 
  40 % plass: 1.196,-      40 % plass: 1.216,-  
 
   
 
Skolefritidsordning  
Forlag til endringer fra 01.08.19: 
 
Faste plasser i skoleåret  Pr. mnd Skoleår Helår 
Helplass 5 dager/uke 13,5 – 19,5 t/u  2.050,-  20.500,-  22.550,- 
Delplass inkl. heldag 8 – 13,5 t/u  1.435,-  14.350,-  15.785,- 
Delplass uten heldag inntil 8 t/u 975,-  9.750,-  19.725,- 
      
Kjøp av korttidstilbud   Pr. dag   
Morgentilbud skoledager 1,5 t 105,-   
Ettermiddagstilbud skoledager 2,0 t 105,-    
Morgen og ettermiddag 3,5 t 160,-    
     
 
Kulturskolen 
Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen ble sist endret med virkning fra 



01.01.18. Lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25%. Utgiftene til kulturskolen er stort sett 
lønnskostnader og vi foreslår å øke satsene med 3,2 %. 

Forslag på nye priser 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever over 18 år:    3.872,- 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever under 18 år:    2.518,- 
Tilbud til barn på 1. – 3. trinn i gruppe på skolen er gratis. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Barnehage:  
 
01.01.19:      01.08.19:  
 
100 % plass: 2.990,-    100% plass: 3.040,-    
  90 % plass: 2.691,-          90 % plass: 2.736,-          
  80 % plass: 2.392,-     80 % plass: 2.432,-     
  70 % plass: 2.093,-     70 % plass: 2.128,-  
  60 % plass: 1.794,-     60 % plass: 1.824,- 
  50 % plass: 1.495,-     50 % plass: 1.520,- 
  40 % plass: 1.196,-      40 % plass: 1.216,-  
 
   
 
Skolefritidsordning  
Forlag til endringer fra 01.08.19: 
 
Faste plasser i skoleåret  Pr. mnd Skoleår Helår 
Helplass 5 dager/uke 13,5 – 19,5 t/u  2.050,-  20.500,-  22.550,- 
Delplass inkl. heldag 8 – 13,5 t/u  1.435,-  14.350,-  15.785,- 
Delplass uten heldag inntil 8 t/u 975,-  9.750,-  19.725,- 
      
Kjøp av korttidstilbud   Pr. dag   
Morgentilbud skoledager 1,5 t 105,-   
Ettermiddagstilbud skoledager 2,0 t 105,-    
Morgen og ettermiddag 3,5 t 160,-    
     
 
Kulturskolen 
Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen ble sist endret med virkning fra 
01.01.18. Lønnsveksten for 2019 er anslått til 3,25%. Utgiftene til kulturskolen er stort sett 
lønnskostnader og vi foreslår å øke satsene med 3,2 %. 

Forslag på nye priser 



Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever over 18 år:    3.872,- 
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever under 18 år:    2.518,- 
Tilbud til barn på 1. – 3. trinn i gruppe på skolen er gratis. 
 
 
 
 
PS 120/18 Utskriving av eiendomsskatt 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Det skal skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 
 

2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, 
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 2,7 promille. 
 

3. Nærøy kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  
 

4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas eiendommer til stiftelser 
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat. 

Følgende eiendommer fritas: 

- Fylkeskommunale og private skoler 

- Idrettsanlegg og –haller. 

- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt 
av kommunestyret på grunnlag av søknad. 

5. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf. Eiendomsskatteloven § 25. 
 

6. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
tidligere vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10). 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det skal skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 

 
2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 

promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved 



at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,7 
promille. 
 

3. Nærøy kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 
skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  
 

4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas eiendommer til stiftelser eller 
institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat. 

Følgende eiendommer fritas: 

- Fylkeskommunale og private skoler 

- Idrettsanlegg og –haller. 

- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 
kommunestyret på grunnlag av søknad. 

5. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf. Eiendomsskatteloven § 25. 
 
6. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10). 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Det skal skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 
 

2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, 
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 2,7 promille. 

 
3. Nærøy kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere 

skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 
2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  

 

4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas eiendommer til stiftelser 
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat. 

Følgende eiendommer fritas: 



 Fylkeskommunale og private skoler 

 Idrettsanlegg og –haller. 

 Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt 
av kommunestyret på grunnlag av søknad. 

5. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf. Eiendomsskatteloven § 25. 
 
6. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 

tidligere vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10). 
 
 
 
PS 121/18 Årsbudsjett 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2019. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 

 
Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 



Prosj.nr. Prosjektnavn 2019
6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 

fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  
 

 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2019. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 



3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 
 

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 
Prosj.nr. Prosjektnavn 2019

6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 

fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
 



Rune Arstein (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 
 
1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. 

Inndekning fra disposisjonsfondet 
 

2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å 
bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin 
forsøpling. Det bevilges kr 355 000 til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet. 

 
Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med 
aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes 
Miljøservice og MNA. 

 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rune Arstein sitt tilleggsforslag fikk 8 stemmer – mot 1 stemme. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2019. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 

 
Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 



Prosj.nr. Prosjektnavn 2019
6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 

fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  
 
Følgende tilleggsforslag fra Rune Arstein (H) på vegne av Sp, H og KrF fikk 8 stemmer: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 
 
1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. 

Inndekning fra disposisjonsfondet 
 



2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å 
bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin 
forsøpling. Det bevilges kr 355 000 til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet. 

 
Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med 
aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes 
Miljøservice og MNA. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Sp og KrF: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
Budsjett for 2019 
1. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 2020 
 
2. Bredbånd 
Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
3. Styrking av planleggingskapasitet 
Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
4. Kulturhuset 
Post 6201 økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
5. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 
1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 
 
6. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet over en 
toårs periode. 
 
7.  Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp reserver på 
vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden har gitt resultater og 
vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets budsjett innebærer store og tunge 
investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i 
særlig grad, da egenfinansieringen er betydelig. 
 
8. Vi skal inn i Nærøysund kommune fra 01.01.20. Med årets budsjett har Nærøy mere enn 
oppfyllt den gjensidige forpliktelsen i Namsoserklæringen om at vi skal gå inn med økonomisk 
likeverd og med økonomisk handlingsrom. Nærøy kommune vil fortsatt ha store fondsreserver 
og bidra mest i dette.  
 
9. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 
mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 2019. Det 



vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten for Kulturhuset i 
tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i forslaget til budsjett. 
 
10. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 
folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med basseng og 
idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 
 
11. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse postene 
innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil allikevel påpeke 
behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen fram mot endelig vedtak i 
kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av flere momenter å vurdere. 
Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei hensyntas. 
 
12. Skolen er en stor del av våre barns liv og oppvekst. Det må gjennomføres en bred og 
inkluderende prosess som også tar opp momenter som behovet for voksenkontakt, 
trygghetspersoner og miljøarbeidere. Sett opp mot de behov som barn og unge beskriver må også 
ytterligere behov for Helsesøster avklares.  
 
13. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 
 
14. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette investeringen 
i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på oppgraderinger og 
videre utbygging i sammenheng for hele området når kommunegrensene nå blir fjernet. 
 
15. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke satsingen 
og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med behovet for og 
innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til trygghetsalarmer er det en 
utfordring med vaktordning som kan fungere tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal 
kommunen ta et ansvar for å koordinere lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv 
part for å bidra til at flere kan og vil engasjere seg i hverandres trygghet.  
 
16. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
17. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen av 
gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en utbygging med 
kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv og følge opp den rollen 
vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 
 
18. Miljøet langs kysten er viktig. Kommunen følger oppfordringen om å sette av midler fra 
havbruksfondet til å gjennomføre opprydning i strandsonen. Det settes av 1 % av fondet over en 
toårs periode. 
 
 
 
 
Rune Arstein trakk senere sitt forslag. 
 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endringer/tillegg: 
 
Budsjett 2019: 



Økning av ressurs i skolen, helsesøster/sosionom/miljøarbeid 100 % 
Ekstraressurser ift trygghetsalarm – kr. 600 000,- 
 
Tekstforslag 
• Arbeidet med felles kommunedelplan for idrett- og friluftslivsanlegg i Nærøysund 

kommune bør snarest igangsettes. En felles plan vil gi en god oversikt over status og 
behov, og danne grunnlag for fremtidige prioriteringer av de ulike investeringene. 

• WiFi dekning på NBBS 1 og 2 må komme på plass over driftsbudsjettet I 2019. 
• Kommunen kan tilby bistand til å få på plass ei prioritert ringeliste for de av kommunens 

innbyggere som må ha trygghetsalarm. I tillegg økt beredskap på natt. 
 
Økonomisk inndekning av forslaget: Disposisjonsfond 
 
 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Sp, KrF, og de uavhengige 
representantene Tom Roger Moen, Dag-Erik Thomassen og Thor Sætran: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
Budsjett for 2019 
1. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 2020 
 
2. Bredbånd 
Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
3. Styrking av planleggingskapasitet 
Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
4. Kulturhuset 
Post 6201 økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
5. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 
1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 
 
6. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet over en 
toårs periode. Se muligheten for å engasjere sommerjobb for ungdom i arbeidet. 
 
7.  Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp reserver på 
vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden har gitt resultater og 
vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets budsjett innebærer store og tunge 
investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i 
særlig grad, da egenfinansieringen er betydelig. 
 
8. Nærøy kommune har over år bygget opp handlingsrom i form av et stort disposisjonsfond. 
Planlagte og nødvendige investeringer dekkes i stor grad av egenkapital. Nærøy vil fortsatt 
bringe inn store reserver i Nærøysund kommune. Nærøy vil dermed oppfylle forpliktelsene som 



ligger i en ansvarlig investeringspolitikk fram mot kommunesammenslåingen. Samtidig som den 
økonomiske likeverdigheten i Nærøysund kommune blir ivaretatt. 
 
9. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 
mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 2019. Det 
vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten for Kulturhuset i 
tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i forslaget til budsjett. Viser til 
punkt 4 angående bevilgning. 
 
10. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 
folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med basseng og 
idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 
 
11. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse postene 
innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil allikevel påpeke 
behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen fram mot endelig vedtak i 
kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av flere momenter å vurdere. 
Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei hensyntas. 
 
12.Forebyggende miljøarbeid i skolen. 
Saken utredes og iverksettes innenfor rammen av en stilling 
 
13. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 
 
14. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette investeringen 
i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på oppgraderinger og 
videre utbygging i sammenheng for hele området når kommunegrensene nå blir fjernet. 
 
15. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke satsingen 
og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med behovet for og 
innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til trygghetsalarmer er det en 
utfordring med vaktordning som kan fungere tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal 
kommunen ta et ansvar for å koordinere lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv 
part for å bidra til at flere kan og vil engasjere seg i hverandres trygghet.  
 
16. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
17. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen av 
gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en utbygging med 
kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv og følge opp den rollen 
vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 
 
18. Gang- og sykkelvei Marøya 
Det bevilges kr 500 000 til å ferdigstille planleggingen av gang-/sykkelvei på Marøya. 
 
19. Fysioterapitjenesten 
Fastlønnstilskuddet økes med tilsvarende økt ressurs jfr. sats for refusjon. Underskudd reduseres 
tilsvarende. 
 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling fikk 9 stemmer og falt. 



Lars Fredrik Mørch sitt forslag fikk 7 stemmer og falt. 
Rune Arstein sitt forslag fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2019. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 

 
Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 
Prosj.nr. Prosjektnavn 2019

6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  



5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 
fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  

 
6. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 

Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan 
for 2020 

 
7. Bredbånd 

Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 

 
8. Styrking av planleggingskapasitet 

Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 

 
9. Kulturhuset 

Post 6201 økes med 1 mill.kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 

 
10. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 

1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 

 
11. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet 

over en toårs periode. Se muligheten for å engasjere sommerjobb for ungdom i 
arbeidet. 

 
12. Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp 

reserver på vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden 
har gitt resultater og vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets 
budsjett innebærer store og tunge investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel 
lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i særlig grad, da egenfinansieringen er 
betydelig. 

 
13. Nærøy kommune har over år bygget opp handlingsrom i form av et stort 

disposisjonsfond. Planlagte og nødvendige investeringer dekkes i stor grad av 
egenkapital. Nærøy vil fortsatt bringe inn store reserver i Nærøysund kommune. 
Nærøy vil dermed oppfylle forpliktelsene som ligger i en ansvarlig investeringspolitikk 
fram mot kommunesammenslåingen. Samtidig som den økonomiske likeverdigheten i 
Nærøysund kommune blir ivaretatt. 

 
14. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 

mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 
2019. Det vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten 
for Kulturhuset i tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i 
forslaget til budsjett. Viser til punkt 4 angående bevilgning. 

 
15. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 

folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med 
basseng og idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 

 



16. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse 
postene innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil 
allikevel påpeke behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen 
fram mot endelig vedtak i kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av 
flere momenter å vurdere. Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei 
hensyntas. 

 
17. Forebyggende miljøarbeid i skolen. 

Saken utredes og iverksettes innenfor rammen av en stilling 
 
18. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 
 
19. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette 

investeringen i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på 
oppgraderinger og videre utbygging i sammenheng for hele området når 
kommunegrensene nå blir fjernet. 

 
20. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke 

satsingen og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med 
behovet for og innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til 
trygghetsalarmer er det en utfordring med vaktordning som kan fungere 
tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal kommunen ta et ansvar for å koordinere 
lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv part for å bidra til at flere kan og 
vil engasjere seg i hverandres trygghet.  

 
21. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
22. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen 

av gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en 
utbygging med kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv 
og følge opp den rollen vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 

 
23. Gang- og sykkelvei Marøya 

Det bevilges kr 500 000 til å ferdigstille planleggingen av gang- og sykkelvei på Marøya. 
 
24. Fysioterapitjenesten 

Fastlønnstilskuddet økes med tilsvarende økt ressurs jfr. sats for refusjon. Underskudd 
reduseres tilsvarende. 

 
 
 
 
PS 122/18 Økonomiplan 2019 – 2022 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Økonomiplan for perioden 2019-2022 godkjennes. 

 
 
 
 Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
Økonomiplan for perioden 2019-2022 godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 
 
1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. 

Inndekning fra disposisjonsfondet 
 

2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å 
bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin 
forsøpling. Det bevilges kr 355 000 til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet. 

 
Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med 
aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes 
Miljøservice og MNA. 

 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rune Arstein sitt tilleggsforslag fikk 8 stemmer – mot 1 stemme. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til økonomiplan 2019-2022. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 

 
Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 



Prosj.nr. Prosjektnavn 2019
6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 

fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  
 
Følgende tilleggsforslag fra Rune Arstein (H) på vegne av Sp, H og KrF fikk 8 stemmer: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 
 
1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. 

Inndekning fra disposisjonsfondet 
 



2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å 
bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin 
forsøpling. Det bevilges kr 355 000 til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet. 

 
Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med 
aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes 
Miljøservice og MNA. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Sp og KrF: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
Budsjett for 2019 
1. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 2020 
 
2. Bredbånd 
Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
3. Styrking av planleggingskapasitet 
Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
4. Kulturhuset 
Post 6201 økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
5. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 
1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 
 
6. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet over en 
toårs periode. 
 
7.  Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp reserver på 
vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden har gitt resultater og 
vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets budsjett innebærer store og tunge 
investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i 
særlig grad, da egenfinansieringen er betydelig. 
 
8. Vi skal inn i Nærøysund kommune fra 01.01.20. Med årets budsjett har Nærøy mere enn 
oppfyllt den gjensidige forpliktelsen i Namsoserklæringen om at vi skal gå inn med økonomisk 
likeverd og med økonomisk handlingsrom. Nærøy kommune vil fortsatt ha store fondsreserver 
og bidra mest i dette.  
 
9. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 
mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 2019. Det 



vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten for Kulturhuset i 
tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i forslaget til budsjett. 
 
10. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 
folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med basseng og 
idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 
 
11. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse postene 
innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil allikevel påpeke 
behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen fram mot endelig vedtak i 
kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av flere momenter å vurdere. 
Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei hensyntas. 
 
12. Skolen er en stor del av våre barns liv og oppvekst. Det må gjennomføres en bred og 
inkluderende prosess som også tar opp momenter som behovet for voksenkontakt, 
trygghetspersoner og miljøarbeidere. Sett opp mot de behov som barn og unge beskriver må også 
ytterligere behov for Helsesøster avklares.  
 
13. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 
 
14. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette investeringen 
i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på oppgraderinger og 
videre utbygging i sammenheng for hele området når kommunegrensene nå blir fjernet. 
 
15. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke satsingen 
og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med behovet for og 
innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til trygghetsalarmer er det en 
utfordring med vaktordning som kan fungere tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal 
kommunen ta et ansvar for å koordinere lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv 
part for å bidra til at flere kan og vil engasjere seg i hverandres trygghet.  
 
16. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
17. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen av 
gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en utbygging med 
kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv og følge opp den rollen 
vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 
 
18. Miljøet langs kysten er viktig. Kommunen følger oppfordringen om å sette av midler fra 
havbruksfondet til å gjennomføre opprydning i strandsonen. Det settes av 1 % av fondet over en 
toårs periode. 
 
Økonomiplan: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
1. Utbygging Nærøysund skole 
Oppstart investeringen utsettes til 2020  
 
2. Opprydding av marin forsøpling.  
355000 i 2019 og 355000 i 2020. 
 



3. Det bygges idrettshall med to spilleflater. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 2020 
 
I tillegg kommer endringer som vist i budsjettforslag for 2019. 
 
 
 
Rune Arstein trakk senere sitt forslag. 
 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap: 
Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endringer/tillegg: 
 
Økonomiplan: 
Investeringsbudsjettet økes med kr. 5 000 000,-, for kommunens andel av gang-/sykkelveg over 
Marøya 
Etablering av næringsfond pålydende kr. 3 000 000,-, med mål om årlig oppbygging 
 
Budsjett 2019: 
Økning av ressurs i skolen, helsesøster/sosionom/miljøarbeid 100 % 
Ekstraressurser ifht trygghetsalarm – kr. 600 000,- 
 
Tekstforslag 
• Arbeidet med felles kommunedelplan for idrett- og friluftslivsanlegg i Nærøysund 

kommune bør snarest igangsettes. En felles plan vil gi en god oversikt over status og 
behov, og danne grunnlag for fremtidige prioriteringer av de ulike investeringene. 

• WiFi dekning på NBBS 1 og 2 må komme på plass over driftsbudsjettet I 2019. 
• Kommunen kan tilby bistand til å få på plass ei prioritert ringeliste for de av kommunens 

innbyggere som må ha trygghetsalarm. I tillegg økt beredskap på natt. 
 
Økonomisk inndekning av forslaget: Disposisjonsfond 
 
 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Sp, KrF, og de uavhengige 
representantene Tom Roger Moen, Dag-Erik Thomassen og Thor Sætran: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
Budsjett for 2019 
1. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 2020 
 
2. Bredbånd 
Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
3. Styrking av planleggingskapasitet 
Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 
 
4. Kulturhuset 
Post 6201 økes med 1 mill. kr. 



Inndekning fra disposisjonsfond 
 
5. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 
1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 
 
6. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet over en 
toårs periode. Se muligheten for å engasjere sommerjobb for ungdom i arbeidet. 
 
7.  Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp reserver på 
vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden har gitt resultater og 
vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets budsjett innebærer store og tunge 
investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i 
særlig grad, da egenfinansieringen er betydelig. 
 
8. Nærøy kommune har over år bygget opp handlingsrom i form av et stort disposisjonsfond. 
Planlagte og nødvendige investeringer dekkes i stor grad av egenkapital. Nærøy vil fortsatt 
bringe inn store reserver i Nærøysund kommune. Nærøy vil dermed oppfylle forpliktelsene som 
ligger i en ansvarlig investeringspolitikk fram mot kommunesammenslåingen. Samtidig som den 
økonomiske likeverdigheten i Nærøysund kommune blir ivaretatt. 
 
9. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 
mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 2019. Det 
vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten for Kulturhuset i 
tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i forslaget til budsjett. Viser til 
punkt 4 angående bevilgning. 
 
10. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 
folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med basseng og 
idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 
 
11. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse postene 
innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil allikevel påpeke 
behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen fram mot endelig vedtak i 
kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av flere momenter å vurdere. 
Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei hensyntas. 
 
12.Forebyggende miljøarbeid i skolen. 
Saken utredes og iverksettes innenfor rammen av en stilling 
 
13. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 
 
14. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette investeringen 
i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på oppgraderinger og 
videre utbygging i sammenheng for hele området når kommunegrensene nå blir fjernet. 
 
15. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke satsingen 
og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med behovet for og 
innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til trygghetsalarmer er det en 
utfordring med vaktordning som kan fungere tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal 
kommunen ta et ansvar for å koordinere lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv 
part for å bidra til at flere kan og vil engasjere seg i hverandres trygghet.  



 
16. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
17. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen av 
gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en utbygging med 
kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv og følge opp den rollen 
vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 
 
18. Gang- og sykkelvei Marøya 
Det bevilges kr 500 000 til å ferdigstille planleggingen av gang-/sykkelvei på Marøya. 
 
19. Fysioterapitjenesten 
Fastlønnstilskuddet økes med tilsvarende økt ressurs jfr. sats for refusjon. Underskudd reduseres 
tilsvarende. 
 
Økonomiplan: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
1. Utbygging Nærøysund skole 
Oppstart investeringen utsettes til 2020  
 
2. Opprydding av marin forsøpling.  
355000 i 2019 og 355000 i 2020. 
 
3. Det bygges idrettshall med to spilleflater. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto økt kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan for 
2020 
 
I tillegg kommer endringer som vist i budsjettforslag for 2019. 
 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling fikk 9 stemmer og falt. 
Lars Fredrik Mørch sitt forslag fikk 7 stemmer og falt. 
Rune Arstein sitt forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til økonomiplan 2019-2022. 
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr 99 644 000,-. 

 
Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: 



Prosj.nr. Prosjektnavn 2019
6104 Oppgradering IT 800
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 1600
6200 IKT i skolene 80
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 125
6410 Traktor 800
6413 Veghøvel 3 200
8214 Kolvereid barnehage 0
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 4 000
8261 Nytt basseng 0
8262 Kolvereid skole 25 400
8271 Idrettshall 0
8310 Inventar NBBS 240
8412 Opprusting kirkebygg 2 500
8417 Opprusting kommunale bygg 3 800
8703 Opprusting kommunale veger 0
9900 Egenkapialinnskudd KLP 0

Sum lån prosjekter belaster frie innt. 43 545
9999 Startlån 10 000
8430 Kjøp av leiligheter 4 000
8422 Rus/psykiatri 6 enheter 1 100
8423 TPU 3 500
8500 Fordelingsnett vannforsyning 500
8504 Investering fellesvassverket 6 400
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K. 3 250
8526 Oppgradering KUM/SD 500
8528 Sanering gml anl vann Nordre 599
8529 Høydebasseng Marøya 10 000
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien 1 250
8605 Oppgradering renseanlegg 9 500
8614 Fordelingsnett avløp 500
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K 3 250
8616 Sanering gml anl avløp Nordre 500
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien 1 250

Sum lån prosjekter selvfinansierende 56 099

Sum investeringer 99 644  
 

 
4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før 

nødvendig finansiering er godkjent.  
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som 

fremkommer under ansvar 100 ”Rådmann” og tjeneste 9999”.  
 
Økonomiplan for 2019 – likelydende med budsjett 2019: 
6. I tillegg til basseng og basishall bygges det idrettshall med to spilleflater i 2019. 

Inndekning fra disposisjonsfond. Netto kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan 
for 2020 

 
7. Bredbånd 

Det settes av 2 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 



 
8. Styrking av planleggingskapasitet 

Budsjettet økes med 1 mill. kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 

 
9. Kulturhuset 

Post 6201 økes med 1 mill.kr. 
Inndekning fra disposisjonsfond 

 
10. Stimulering og utvikling av sosiokulturelle tiltak for grendene. 

1 mill. kr 
Inndekning fra disposisjonsfond. 

 
11. Opprydding av marin forsøpling. Det settes av 1 % av utbetaling fra havbruksfondet 

over en toårs periode. Se muligheten for å engasjere sommerjobb for ungdom i 
arbeidet. 

 
12. Det er gledelig å konstatere at Kommunen ved inngangen til 2019 har bygget opp 

reserver på vel 136 millioner kroner. Den økonomiske politikken vi har ført i perioden 
har gitt resultater og vi har skaffet oss det handlingsrommet vi har planlagt. Årets 
budsjett innebærer store og tunge investeringer. Disse vil ikke føre til uakseptabel 
lånebelastning og belastning av driftsbudsjettet i særlig grad, da egenfinansieringen er 
betydelig. 

 
13. Nærøy kommune har over år bygget opp handlingsrom i form av et stort 

disposisjonsfond. Planlagte og nødvendige investeringer dekkes i stor grad av 
egenkapital. Nærøy vil fortsatt bringe inn store reserver i Nærøysund kommune. 
Nærøy vil dermed oppfylle forpliktelsene som ligger i en ansvarlig investeringspolitikk 
fram mot kommunesammenslåingen. Samtidig som den økonomiske likeverdigheten i 
Nærøysund kommune blir ivaretatt. 

 
14. Namsoserklæringen fastsetter også at Nærøysund kommunes seremonirom og 

mottagelser/representasjon skal være på Kolvereid. Dette må være på plass i løpet av 
2019. Det vil kreve investeringer og oppgradering. Vi vil derfor styrke budsjettposten 
for Kulturhuset i tillegg til de helt nødvendige oppgraderingene som allerede ligger i 
forslaget til budsjett. Viser til punkt 4 angående bevilgning. 

 
15. Kapasiteten på idrettshall har i lang tid vært for liten. Behovet er stort i et 

folkehelseperspektiv, i undervisning og i idretten. En utbygging på Kolvereid med 
basseng og idrettshall med to spilleflater vil langt på veg kunne løse disse utfordringene. 

 
16. I budsjettforslaget er det tatt høyde for å innføre heldagsskole. Et vedtak av disse 

postene innebærer at vi stiller oss bak økonomien i en eventuell innføring. Vi vil 
allikevel påpeke behovet for involvering fra barn og foreldre i den videre prosessen 
fram mot endelig vedtak i kommunestyret. I denne prosessen vil leksehjelp være et av 
flere momenter å vurdere. Vedrørende utredningen må barn med lang reisevei 
hensyntas. 

 
17. Forebyggende miljøarbeid i skolen. 

Saken utredes og iverksettes innenfor rammen av en stilling 
 
18. Det utredes muligheter for innføring av skolemat hver dag fra høsten 2019. 



 
19. Skolebygninger er en del av satsingen i budsjettet. Allikevel ønsker vi å utsette 

investeringen i økonomiplanperioden for Nærøysund skole. Det er helt naturlig å se på 
oppgraderinger og videre utbygging i sammenheng for hele området når 
kommunegrensene nå blir fjernet. 

 
20. Satsing på infrastruktur i budsjettforslaget er betydelig. Vi ønsker allikevel å øke 

satsingen og bevilgning til digital utbygging. Den satsingen må sees i sammenheng med 
behovet for og innføringen av digitale hjelpemidler og trygghet. I forhold til 
trygghetsalarmer er det en utfordring med vaktordning som kan fungere 
tilfredsstillende for hele kommunen. Her skal kommunen ta et ansvar for å koordinere 
lag og foreningers frivillige innsats og være en aktiv part for å bidra til at flere kan og 
vil engasjere seg i hverandres trygghet.  

 
21. Det forventes snarlig oppkobling av WIFI på NBBS 1 og NBBS 2. 
 
22. Kommunen har lenge arbeidet opp mot fylkeskommunen for å sikre gjennomføringen 

av gang og sykkelveg på Marøya og konstaterer at det ikke er mulig å forskuttere en 
utbygging med kommunale midler. Kommunen skal om mulig være en enda mere aktiv 
og følge opp den rollen vi har tatt for å sikre gjennomføringen. 

 
23. Gang- og sykkelvei Marøya 

Det bevilges kr 500 000 til å ferdigstille planleggingen av gang- og sykkelvei på Marøya. 
 
24. Fysioterapitjenesten 

Fastlønnstilskuddet økes med tilsvarende økt ressurs jfr. sats for refusjon. Underskudd 
reduseres tilsvarende. 

 
 
Endringer i økonomiplan ift. rådmannens forslag: 
 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/tillegg 
 
1. Utbygging Nærøysund skole 
Oppstart investeringen utsettes til 2020  
 
2. Opprydding av marin forsøpling.  
355000 i 2019 og 355000 i 2020. 
 
3. Det bygges idrettshall med to spilleflater. 
Inndekning fra disposisjonsfond. Netto økt kostnad 26 mill. kr. Legges inn i økonomiplan 
for 2020 
 
I tillegg kommer endringer som vist i budsjettforslag for 2019. 
 
 
Investeringer i økonomiplanperioden iht. kommunestyrets budsjettvedtak  
      
Prosj.nr. Prosjektnavn 2019 2020 2021 2022 

9900 Egenkapialinnskudd KLP 1 436 1 436 1 436 1 436 
6104 Oppgradering IT 1 000 750 500 0 
6200 IKT i skolene 100 100 100 0 



8703 Opprusting kommunale veger 6 000 3 500 3 500 3 500 
8417 Opprusting kommunale bygg 6 000 2 000 0 0 
8412 Opprusting kirkebygg 2 500 2 500 0 0 
6105 Velferdsteknologi prosjekt helse 2000 2000     
6201 Inventar og utstyr kulturhus 1 250       
8270 Aktivitetsområder 0 4 000 4 000   
6410 Traktor 1 000 0 0   
6413 Veghøvel 4 000 0     
6500 Brannbil   4 000 0 0 
8214 Kolvereid barnehage 20 000 0   0 
8271 Idrettshall 30 000 68 750   0 
8263 Riving gamle NUS     10 000 0 
8261 Nytt basseng 35 000 35 000   0 
8262 Kolvereid skole 31 750 5 000 0   
8216 Nærøysundet "oppv.senter" 5 000 5 000 0 0 
8310 Inventar NBBS 300       
8402 Kulturhus, sermonirom mm 1 000       

  Sum prosjekter belaster frie innt.     148 336      134 036        19 536          4 936  
            
Prosj.nr. Prosjektnavn - selvfinansierende 2019 2020 2021 2022 

9999 Startlån         10 000          10 000          10 000         10 000  
8430 Kjøp av leiligheter         5 000               -                 -                 -    
8423 TPU        10 000              
8422 Rus/psykiatri 6 enheter         2 500        25 000               -        
8504 Investering fellesvassverket         6 400          6 400          6 400               -    
8500 Fordelingsnett vannforsyning           500            599            500               -    
8614 Fordelingsnett avløp           500            500            500               -    
8615 Sanering gml anl avløp Nedre K         3 250               -            
8524 Sanering gml anl n vann Nedre K.         3 250               -        
8616 Sanering gml anl avløp Nordre           500          7 500               -      
8528 Sanering gml anl vann Nordre           599          7 500               -      
8530 Sanering gml anl avløp Idrettsveien         1 250          
8618 Sanering gml anl vann Idrettsveien         1 250        
8529 Høydebasseng Marøya       10 000               -          
8605 Oppgradering renseanlegg         9 500        20 000      
8526 Oppgradering KUM/SD           500            500            500               -    

  Oppgradering ledningsnett Oplø               5 000               -    
  Oppgradering ledningsnett Foldereid             5 000               -      
  Sum prosjekter selvfinansierende       64 999        82 999        22 900        10 000  
            
  Sum investeringer 213335 217035 42436 14936 

 
 
 
PS 123/18 2. gangs behandling - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Forslag til reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum med bestemmelser, datert 12.03.2018, sist 
revidert 12.12.2018 vedtas. Vedtaket hjemles i plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 13.12.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Forslag til reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum med bestemmelser, datert 12.03.2018, sist 
revidert 12.12.2018 vedtas. Vedtaket hjemles i plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum med bestemmelser, datert 
12.03.2018, sist revidert 12.12.2018 vedtas. Vedtaket hjemles i plan- og bygningslovens § 
12-12.  
 
 
 


