
                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2020/5986 - 11 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

04.11.2022 
Marit Pedersen 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
28/22 Eldrerådet 08.11.2022 
19/22 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
25/22 Utvalg for folk 10.11.2022 
134/22 Formannskapet 21.11.2022 
76/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Egenbetalinger for helse og omsorgstjenester 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 76/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Nærøysund kommunes styre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse og 

omsorgstjenester 2023: 



Utvalgssakens nummer: 2020/5986 - 11    

 

 

Formannskapets behandling av sak 134/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektøren ga beskjed om at KOMP  skal tas ut av tabellen og oppkobling 

trygghetsalarm endres til installering av trygghetsalarm. 

  

Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Avstemming: 

Ved avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og Mildrid Finnehaug sitt forslag, 

ble Finnehaug sitt forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

  

 

 

Formannskapets innstilling: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Utvalg for folks behandling av sak 25/2022 i møte den 10.11.2022: 

Behandling  

Kommunalsjef helse og velferd Marit Pedersen orienterte om saken. 

  

Korrigeringer i tabellen i kommunedirektørens innstilling: 

Årstall flyttes opp til øverste linje. 

De to linjene under KOMP i tabellen (Inntil 3G og Over 3G) har kommet med ved en feil og 

skal tas bort. 
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Beløp oppkobling trygghetsalarm har falt ut, kr 500,-. 

Linje "Inntil 3G" under Middag pr. porsjon tas ut, og beløp flyttes opp. 

  

Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Alle priser i kommunedirektørens innstilling økes med 5% med unntak av Kost abonnement 

og KOMP. 

Det gir da følgende satser: 

 
  

Avstemming: 
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Ved avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og forslag fra Mildrid Finnehaug, 

ble Finnehaug sitt forslag vedtatt som uttalelse fra Utvalg for Folk med 6 stemmer, mot 3 

stemmer for kommunedirektørens innstilling. 

Tom Roger Moen (H), Anita Marø (Sp) og Adrian Aspli (Sp) stemte for kommunedirektørens 

innstilling. 

 

 

Uttalelse fra Utvalg for Folk: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 19/2022 i møte den 

08.11.2022: 

Behandling  

Orientering fra Marit Pedersen, kommunalsjef helse og velferd om saken og i hovedsak er 

det ikke lagt inn noen økning i satsene for 2023. 

Det er derimot lagt inn en lisens på KOMP. KOMP står for kommunikasjonsenhet for eldre. 

Den har enkelt betjening via en stor knapp og 21,5 tommers skjerm, et 5 MP kamera, Wifi-
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internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne kombinasjonen gjør at brukere kan holde 

kontakten med sine nærmeste til enhver tid og krever ingen tekniske ferdigheter fra 

brukeren. 

Nærøysund kommune har 60 enheter og det ble gjennom covid-midler kjøpt inn disse. I 

samme periode ble også lisensene betalt via samme midler. Leie av KOMP pr. måned 

foreslås å ligge på 450,- pr. måned for å dekke lisensutgiftene. 

 

 

Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse tar saken til orientering. 

 

Eldrerådets behandling av sak 28/2022 i møte den 08.11.2022: 

Behandling  

Orientering fra Marit Pedersen, kommunalsjef helse og velferd om saken og i hovedsak er 

det ikke lagt inn noen økning i satsene for 2023. 

Det er derimot lagt inn en lisens på KOMP. KOMP står for kommunikasjonsenhet for eldre. 

Den har enkelt betjening via en stor knapp og 21,5 tommers skjerm, et 5 MP kamera, Wifi-

internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne kombinasjonen gjør at brukere kan holde 

kontakten med sine nærmeste til enhver tid og krever ingen tekniske ferdigheter fra 

brukeren. 

Nærøysund kommune har 60 enheter og det ble gjennom covid-midler kjøpt inn disse. I 

samme periode ble også lisensene betalt via samme midler. Leie av KOMP pr. måned 

foreslås å ligge på 450,- pr. måned for å dekke lisensutgiftene. 

 

 

Uttalelse fra eldrerådet: 

Eldrerådet tar saken til orientering. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
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Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 
omsorgstjenester i 2023: 
 
Tjeneste Engangsavgift Pris pr.time Pris pr.mnd 
Praktisk bistand 2022 2023 2023 
Inntil 2G       
2-3G 210,00 950,00   215 974 
3-4G    308 1538 
4-5G    410 3280 
Over 5G    513 4715 
Oppkobling Trygghetsalarm   0 0 
KOMP     450 
Inntil 3G Gratis 0 0 
Over 3G  500 13 512 
Leie trygghetsalarm   0 0 
Inntil 3G        
Over 3G   0 256 
Vask privattøy   0 0 
Inntil 3G    0 205 
Over 3G 300,00   0 308 
Kost abonnement    0 0 
Inntil 3G    0 3075 
Over 3G   0 3536 
Middag pr.posjon   0 0 
Inntil 3G    0 87 
Middag levering   0 0 
Inntil 3G    0 103 
Over 3G    0 118 
Korttidsopphold   0   
Dag og nattopphold   0   
Dagtilbud for demente   0 0 
Inntil 3G    0 1230 
Over 3G    0 1640 
Fribeløp ved 
vederlagsberegning   0   
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Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel 
 Budsjett og økonomiplan 
 FNs bærekraftsmål 

Bakgrunn for saken 

Kommunens adgang til å ta egenbetaling for helse - og omsorgstjenester i hjemmet og i 
institusjon hjemles i helse og sosialtjenesteloven og er nærmere beskrevet i Forskrift om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata  
Kommune kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser. 
Hovedprinsippet for beregningen er at satsene skal beregnes ut fra selvkost dersom annet 
ikke følger av forskrift.  
Samlet vederlag for tjenester skal ikke setters høyere enn at vedkommende beholder 
tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det er ikke 
anledning til å kreve vederlag for hjelp til personlig stell og egenomsorg, og for opplæring i 
funksjoner som er knyttet til personlig stell og egenomsorg.  
Grunnbeløp i folketrygden er pr.dd er kr. 106 399,- (1G)  
Det foreslås ingen økning i gjeldende satser for 2023.  
Det foreslås en ny sats for leie av KOMP, på kr. 450,- pr.mnd. 
En KOMP koster ca. kr. 7000,- pr enhet og Nærøysund fikk gjennom covid-midler og for å 
motvirke ensomhet fra eldre, tilskudd til å kjøpe 60 enheter i 2021, det ble også gitt tilskudd 
til lisenser i perioden. En del har også kjøpt privat/ fått i gave. Dette er et hjelpemiddel for å 
holde kontakten med familie og venner og vurderes som en ikke lovpålagt tjeneste. Det 
foreslås dermed å innføre egenbetaling for å dekke lisenskostnaden. Det foreslås ingen 
egenandel for leie av selve KOMP enheten. 
 
Om KOMP: 
Komp kommunikasjonsenhet for eldre er enkel betjening via én stor knapp og en 21,5-
tommers skjerm, et 5 MP-kamera, WiFi-internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne 
kombinasjonen gjør at brukere/pasienter kan holde kontakten med sine nærmeste til enhver 
tid, og krever ingen tekniske ferdigheter fra brukeren.  
 
Skjerm, lys og betjening 
Enheten har en 21,5-tommers skjerm med høy kontrast og stor tekst, noe som gjør 
innholdet enkelt å lese. For å sikre en forenklet brukeropplevelse har ikke enheten 
berøringsskjerm, i stedet betjenes den enkelt via den store knappen. Dette betyr at man ikke 
trenger å lære noen kompliserte prosedyrer. En 6,5 cm høyttaler og et 5 MP-kamera, gjør at 
man kan ringe med høy lyd og et klart bilde, slik at det er enkelt å holde kontakten med 
familie og venner. 
 
Tilkobling 
Komp kobles til internett via WiFi 5 eller 4G LTE-data. Venner og familie kan sende seg 
bilder, videoer eller ringe deg med video via en app til smarttelefon. 
 
Sikkerhet 
For å sikre at informasjonen din er trygg, lagrer ikke enheten noe langsiktig. Alle data er 
kryptert for maksimal sikkerhet 
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Tjeneste Engangsavgift Pris pr.time Pris pr.mnd 
Praktisk bistand 2022 2023 2023 
Inntil 2G       
2-3G 210,00 950,00   215 974 
3-4G    308 1538 
4-5G    410 3280 
Over 5G    513 4715 
Oppkobling Trygghetsalarm   0 0 
KOMP     450 
nyInntil 3G Gratis 0 0 
Over 3G  500 13 512 
Leie trygghetsalarm   0 0 
Inntil 3G        
Over 3G   0 256 
Vask privattøy   0 0 
Inntil 3G    0 205 
Over 3G 300,00   0 308 
Kost abonnement    0 0 
Inntil 3G    0 3075 
Over 3G   0 3536 
Middag pr.posjon   103 103 
Inntil 3G    103 103 
Middag levering     
Inntil 3G    103 103 
Over 3G    118 118 
Korttidsopphold     
Dag og nattopphold     
Dagtilbud for demente     
Inntil 3G    1230 1230 
Over 3G    1640 1640 
Fribeløp ved 
vederlagsberegning      

 

 

Kommunedirektørens vurdering 
I samsvar med forslag til vedtak 
 

Nærøysund kommune, 04.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3290 - 1 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

31.10.2022 
Håvard Hernes 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
135/22 Formannskapet 21.11.2022 
77/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Kommunalt årsgebyr vann 2023 

 
Vedlegg 
1 GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 2023 

 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 77/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Abonnementsgebyret økes med 22 % 

 Forbruksgebyret økes med 22 % 

 

Formannskapets behandling av sak 135/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 
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Formannskapets innstilling: 

 Abonnementsgebyret økes med 22 % 

 Forbruksgebyret økes med 22 % 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 

 Abonnementsgebyret økes med 22 % 
 Forbruksgebyret økes med 22 % 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

Bakgrunn for saken 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter regulerer hva som skal legges til 
grunn for beregning av kommunale gebyrer. Nærøysund kommune har basert sine gebyrer 
på selvkostprinsippet, det vil si at alle utgifter skal inndekkes av abonnentene.  
Kapitalkostnadene er knyttet til de investeringene som er gjort gjennom flere år. Det er 
regnskapstallene fra prosjekter frem til 2021 og budsjettet for 2022 som ligger til grunn for 
kostnadene i 2023. Avskrivingstiden er satt til 20 år på maskiner/utstyr og 40 år på 
ledningstraseer.  
Gebyrene til Nærøysund kommune er basert på forbruk, målt etter vannmåler eller stipulert 
etter areal på bygninger. Gebyrene er delt i et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Nærøysund kommune benytter systemer fra EnviDan AS som dokumentasjon av 
selvkostområdet og beregning av gebyrgrunnlag. 

 

Kommunedirektørens vurdering 

Budsjettforslaget danner i sin helhet beregningsgrunnlaget for gebyrene. 

I investeringsbudsjettet og økonomiplanen er det avsatt midler til å utvikle vannverkene. Her 
kan nevnes kapasitetsøkning, leveringssikkerhet, sanering av eldre anlegg, lekkasjearbeid, 
som viktige tiltak. Med de behov som er innenfor dette området vil en påregne at gebyrene 
til abonnentene vil måtte øke i årene fremover.  
 
Budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en økning i ressurs i forhold til 
prosjektgjennomføring, samt arbeidet med digitalisering av ansvarsområdet. Dette 
finansieres ved internoverføringer fra prosjekt. Ellers er forslaget likt med budsjett for 2022, 
kun justert med lønns og prisstiging. Arbeid med lekkasjesøk og utbedringer vil ha ytterligere 
fokus også i 2023.  
 
Rentesatsen som skal benyttes til beregning av kapitalkostnadene er - «Kalkylerenten er lik 
årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.», jf 
selvkostforskriften §5. I budsjettet for 2022 var denne 2,08 % (1,58+0,5). Prognosen for 2022 
viser at denne vil ende på ca 3,6 %. Denne økningen for 2022 gjør at selvkostfond pr 
01.01.22 (kr. 4 008 413,-) går med til å dekke økte kostnader til kalkulatoriske renter og 
avskrivning. For beregning av gebyrene for 2023, er prognosen fra Den norske stats 
kommunalbank (KBN) lagt til grunn – 4,22 %.  

Som en følge av økte utgifter for 2022, på grunn av økt kalkylerente, vil det, som nevnt tidligere, 
ikke være fond som kan balansere disse svingningen av rentekostnadene. Det er derfor lagt inn 
at det i en 5 års periode, jf selvkostforsiften § 8, at ansvaret driftes med underskudd. Det 
endelige underskuddet blir først klart ved de respektive års regnskapsavslutninger. 

I tabell 1 viser at det vil være et akkumulert underskudd i planperioden 2023-2026. Tabellen er 
viser alle selvkostområdene. Blå gjelder området vann 
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Tabell 1 Fremskriving av selvkostfond 

 

 

I selvkostmodulen, som benyttes til å beregne grunnlaget for gebyrene, er det fremskrevet en 
pris/lønnvekst på 5 %, samt kalkylerente ihht KBN sine prognoser, samt planlagte investeringer i 
planperioden. 

Endringen i gebyrene vil da bli som følger: 

2023 – økning 22% 

2024 – økning ca 20% 

2025 – økning ca 12 % 

2026 – økning ca 9 % 

 

Med bakgrunn i dette foreslås det at  

Abonnementsgebyret økes med 22 % fra 1567,- til 1910,- inkl mva pr år. 

Enhetspris vann økes med 22 % fra kr. 14,87- pr m3 til kr. Kr. 18,- inkl mva pr. m3 

For en bolig på 200 m2, vil dette medføre økt kostnader på ca. kr. 1200,- inkl mva pr år. 

For mere detaljer se vedlagte regulativ. 

 

Nærøysund kommune, 31.10.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3290 - 2 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

08.11.2022 
Håvard Hernes 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
136/22 Formannskapet 21.11.2022 
78/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Kommunalt årsgebyr avløp 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 78/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Abonnementsgebyret økes med 21 % 

 Forbruksgebyret økes med 21 % 

 

Formannskapets behandling av sak 136/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 
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Formannskapets innstilling: 

 Abonnementsgebyret økes med 21 % 

 Forbruksgebyret økes med 21 % 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 Abonnementsgebyret økes med 21 % 
 Forbruksgebyret økes med 21 % 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

Bakgrunn for saken 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter regulerer hva som skal legges til 
grunn for beregning av kommunale gebyrer. Nærøysund kommune har basert sine gebyrer på 
selvkostprinsippet, det vil si at alle utgifter skal inndekkes av abonnentene.  
Kapitalkostnadene er knyttet til de investeringene som er gjort gjennom flere år. Det er 
regnskapstallene fra prosjekter frem til 2021 og budsjettet for 2022 som ligger til grunn for 
kapitalkostnadene i 2023. Avskrivingstiden er satt til 20 år på maskiner/utstyr og 40 år på 
ledningstraseer.  
Gebyrene til Nærøysund kommune er basert på forbruk, målt etter vannmåler eller stipulert 
etter areal på bygninger. Gebyrene er delt i et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Nærøysund kommune benytter systemer fra EnviDan AS som dokumentasjon av 
selvkostområdet og beregning av gebyrgrunnlag. 

Kommunedirektørens vurdering 

Budsjettforslaget danner i sin helhet beregningsgrunnlaget for gebyrene. 

I investeringsbudsjettet og økonomiplanen er det avsatt midler til å utvikle avløpsanleggene. 
Her kan nevnes renseanlegget på Kolvereid som den største investeringen. I forbindelse med 
sanering av vannledning, vil også avløpsledninger bli sanert.  

Renseanlegget på Rørvik har behov for en større oppgraderinger. Det er avsatt midler til 
forprosjekt i 2023, som vil omhandle plassering i tillegg til tekniske vurderinger. 
Gjennomføring planlegges i 2025. 

Budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en økning i ressurs i forhold til 
prosjektgjennomføring, samt arbeidet med digitalisering av ansvarsområdet. Dette 
finansieres ved internoverføringer fra prosjekt. Ellers er forslaget likt med budsjett for 2022, 
kun justert med lønns og prisstiging.  
 
Rentesatsen som skal benyttes til beregning av kapitalkostnadene er - «Kalkylerenten er lik 
årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.», jf 
selvkostforskriften §5. I budsjettet for 2022 var denne 2,08 % (1,58+0,5). Prognosen for 2022 
viser at denne vil ende på ca 3,6 %. Denne økningen for 2022 gjør at selvkostfond pr 
01.01.22 (kr. 1 532 383,-) går med til å dekke økte kostnader til kalkulatoriske renter og 
avskrivning. 

For beregning av gebyrene for 2023, er prognosen fra Den norske stats kommunalbank 
(KBN) lagt til grunn – 4,22 %.  

Som en følge av økte utgifter for 2022, på grunn av økt kalkylerente, vil det, som nevnt tidligere, 
ikke være fond som kan balansere disse svingningen av rentekostnadene. Det er derfor lagt inn 
at det i en 5 års periode, jf selvkostforsiften § 8, at ansvaret driftes med underskudd. Det 
endelige underskuddet blir først klart ved de respektive års regnskapsavslutninger. 

 



Utvalgssakens nummer: 2022/3290 - 2    

I tabell 1 viser at det vil være et akkumulert underskudd i planperioden 2023-2026. Tabellen er 
viser alle selvkostområdene. Svart gjelder området avløp. 

Tabell 1 Fremskriving av selvkostfond 

 
I selvkostmodulen, som benyttes til å beregne grunnlaget for gebyrene, er det fremskrevet en 
pris/lønnvekst på 5 %, samt kalkylerente ihht KBN sine prognoser, samt planlagte investeringer i 
planperioden. 

 Endringen i gebyrene vil da bli som følger: 

2023 – økning 21% 

2024 – økning ca 20% 

2025 – økning ca 13 % 

2026 – økning ca 12 % 

 

Med bakgrunn i dette foreslås det at: 

Abonnementsgebyret økes fra 1288,- til 1558,-  inkl mva pr år. 

Enhetspris vann økes fra kr. 14,42- pr m3 til kr. Kr. 17,43,- inkl mva pr. m3 

For en bolig på 200 m2, vil dette medføre økt kostnader på ca. kr. 1100,- inkl mva pr år. 

For mere detaljer se vedlagte regulativ. 

 

 

Nærøysund kommune, 08.11.2022 
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Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3290 - 4 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

10.11.2022 
Håvard Hernes 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
137/22 Formannskapet 21.11.2022 
79/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Kommunalt årsgebyr renovasjon - 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 79/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Renovasjonsgebyret endres fra 2022 til 2023 med følgende: 

 Ordinære abonnement, og bunntømte/fellesanlegg økes med 11,5 % 

 Fritid/hytter abonnement økes med 14 % 

Det gir følgende gebyrer: 

RENOVASJONSGEBYRER 2023 

Pris inkl 

mva 
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Formannskapets behandling av sak 137/2022 i 

møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

 Renovasjonsgebyret endres fra 2022 til 2023 med følgende:  

o Ordinære abonnement, og bunntømte/fellesanlegg økes med 11,5 % 

o Fritid/hytter abonnement økes med 14 % 

 Det gir følgende gebyrer: 

  

140 l 5499,- 

240 l 6110,- 

360 l 7027,- 

Bunntømte containere 5930,- 

Fastboende på øyer 3053,- 

Minstegebyr - fritak 1187,- 

Fradrag hjemmekompostering 312,- 

Fritidsbolig 1508,- 

Caravan (faste plasserte vogner) 786,- 

Bytte avfallsbeholdere 500,- 

 Tillegg - henting ved avstand 

over 10 m fra godkjent veg   

10-30 m 853,- 

30-50 m 1705,- 
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Kommunedirektørens innstilling 
 Renovasjonsgebyret endres fra 2022 til 2023 med følgende: 

o Ordinære abonnement, og bunntømte/fellesanlegg økes med 11,5 % 
o Fritid/hytter abonnement økes med 14 % 

 Det gir følgende gebyrer: 
 

RENOVASJONSGEBYRER 2023 
Pris inkl 
mva 

    
140 l 5499,- 
240 l 6110,- 
360 l 7027,- 
Bunntømte containere 5930,- 
Fastboende på øyer 3053,- 
Minstegebyr - fritak 1187,- 
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  Fradrag hjemmekompostering 312,- 
Fritidsbolig 1508,- 
Caravan (faste plasserte vogner) 786,- 
Bytte avfallsbeholdere 500,- 
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 Tillegg - henting ved avstand over 
10 m fra godkjent veg   
10-30 m 853,- 
30-50 m 1705,- 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

Bakgrunn for saken 

I forurensningslovens § 34 pålegges kommunene å fastsette avfallsgebyrer som gir full 
inndekning for kostnadene knyttet til ordningen med husholdningsavfall (selvkost).  
Nærøysund kommune er med Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, som utfører 
renovasjonstjenesten. 
 

Kommunedirektørens vurdering 

Grunnlaget for beregningene av gebyrene er priser fastsatt av MNA, samt kommunens egne 
kostnader. Det er administrasjon, fakturering, kapitalkostnader og indirekte kostnader. 

Prisene fra MNA har økt med 9,5 % på ordinære abonnement og bunntømte/fellesanlegg, og 
12,5 % på fritidsabonnement fra 2022 og 2023. 

Kommunale gebyr differensieres på samme nivå som MNA sine gebyrer. 

Ansvarsområdet har et positivt fond pr 01.01.22 på kr. 863 080,-. Kr 520 000,- er lagt inn i 
2023. Resterende fordeles i planperioden. 

Med bakgrunn i dette må årsgebyrene for renovasjon økes med  

 11,5 % på vanlig abonnement og bunntømte/fellesanlegg 
 14  % på fritidsabonnement. 

Standard abonnement (240 l) vil øke fra 5 485,- inkl mva i 2022 til 6 110,- inkl mva i 2023. 

 

 

Nærøysund kommune, 10.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3290 - 5 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

10.11.2022 
Håvard Hernes 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
138/22 Formannskapet 21.11.2022 
80/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Kommunalt årsgebyr slam - 2023 

 
Vedlegg 
1 Vedtatt gebyr til medlemskommunene 2023.pdf 

 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 80/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 13,5 % fra 2022. 

 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2023: 

  

Septiktanker – m3 Pris inkl mva 

0-5 3 073,- 
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6-10 3 621,- 

Tillegg pr m3 over 10 626,- 

0-5 (Fritid) 1 537,- 

Ekstra tømming – m3   

0-5 3 073,- 

6-10 3 621,- 

Tillegg pr m3 over 10 626,- 

Nødtømming – m3   

0-5 8 409,- 

Tillegg pr m3 over 5 626,- 

 

Formannskapets behandling av sak 138/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 13,5 % fra 2022. 

 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2023: 

  

Septiktanker – m3 Pris inkl mva 

0-5 3 073,- 

6-10 3 621,- 
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Tillegg pr m3 over 10 626,- 

0-5 (Fritid) 1 537,- 

Ekstra tømming – m3   

0-5 3 073,- 

6-10 3 621,- 

Tillegg pr m3 over 10 626,- 

Nødtømming – m3   

0-5 8 409,- 

Tillegg pr m3 over 5 626,- 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 Gebyrene for tømming og behandling av slam økes med 13,5 % fra 2022. 
 Kommunestyret vedtar følgende slamgebyr for 2023: 

 
Septiktanker – m3 Pris inkl mva 
0-5 3 073,- 
6-10 3 621,- 
Tillegg pr m3 over 10 626,- 
0-5 (Fritid) 1 537,- 
Ekstra tømming – m3  
0-5 3 073,- 
6-10 3 621,- 
Tillegg pr m3 over 10 626,- 
Nødtømming – m3  
0-5 8 409,- 
Tillegg pr m3 over 5 626,- 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

Bakgrunn for saken 

Nærøysund kommune er en del av samarbeidet i Namdalen angående henting og behandling 
av slam, fra kommunale og private anlegg. Dette blir administrert av MNA.  
 
Nærøy og Vikna kommuner vedtok i 2018, at MNA tildeles enerett på innsamling og 
behandling av slam i en periode på 5 år, med mulighet for forlengelse i 2 år. 
 
MNA har engasjert firmaet Stokklands as, fra Hamarøy, som gjennomfører tømming av 
slamtankene. Slammet blir levert til Namdal Tankrens as sitt anlegg i Grong. 

Ansvarsområdet er basert på selvkost og det er MNA som fastsetter prisene for tømming. I 
tillegg kommer kommunens administrasjonskostnader, fakturering og indirekte kostnader, 
samt inndekning av tidligere underskudd. 

Kommunedirektørens vurdering 

Det kommer frem av prisene fra MNA at det legges opp til 9,5 % økning på prisene fra 2022.  

Området har et akkumulert negativt fond pr 01.01.22 på kr. 868 807,-. Dette skal ihht 
selvkostforskriften dekkes inn i løpet av en 5 år periode.  

Inndekning av underskuddet  

 
Figur 1Utviklingen av fond - slam i planperioden 

For at inntektene skal bli lik utgiftene må gebyrene for Nærøysund økes med 13,5 %.  

Det vanligste volumet, 0 – 5 m3, får nytt gebyr tilsvarende kr 3 073,- inkl mva, mot i 2022  
kr. 2 856,-. 
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Nærøysund kommune, 10.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3290 - 3 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

10.11.2022 
Håvard Hernes 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
139/22 Formannskapet 21.11.2022 
81/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Kommunalt årsgebyr feiing - 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 81/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak:  

 Årsgebyret for feiing og tilsyn økes med 3,4 % 

 Det gir følgende satser: 

  

Feie og tilsynsgebyr 2023 inkl mva 

Bolig Kr 701 

Fritid Kr 382 
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Pipe utover den første Kr 382 

Fresing av bekksot + andre 

oppgaver 

Kr 672,- pr time 

  

 

Formannskapets behandling av sak 139/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

 Årsgebyret for feiing og tilsyn økes med 3,4 % 

 Det gir følgende satser: 

  

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 Årsgebyret for feiing og tilsyn økes med 3,4 % 
 Det gir følgende satser: 

 



Utvalgssakens nummer: 2022/3290 - 3    

Feie og tilsynsgebyr 2023 inkl mva 

Bolig Kr 701 

Fritid Kr 382 

Pipe utover den første Kr 382 

Fresing av bekksot + andre 
oppgaver 

Kr 672,- pr time 
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Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplan 

Bakgrunn for saken 

Hjemmelsgrunnlag for innkreving av gebyr finnes i Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt  
Forskrift om brannforebygging § 17. Det vises også til lokal forskrift om feiing og tilsyn.  
Feiegebyret er beregnet etter selvkostprinsippet. Gebyret skal dekke lovbestemt feiing, 
tilsyn og informasjon. 

 

Kommunedirektørens vurdering 

Ansvaret er budsjettert etter prinsipp om selvkost. Lønn og prisstiging er lagt inn, samt 
lærling. På inntektssiden er salg av tjenester til Bindal tatt ut, da de går inn i 
vertskapskommune samarbeid med Namsos kommune.   

Ansvaret har pr 01.01.2022 kr. 383 743,- på fond. Kr 163 679,- tas inn i 2023. Resterende blir 
fordelt uti de neste 5 årene. 

Med bakgrunn i dette må gebyrene på feiing økes med 3,4 %. 

Feie og tilsynsgebyr 2022 inkl mva 2023 inkl mva 

Bolig Kr 678 Kr 701 

Fritid Kr 396  Kr 382 

Pipe utover den første Kr 396 Kr 382 

Fresing av bekksot + andre 
oppgaver 

Kr 650,- pr time Kr 672,- pr time 

 

 

Nærøysund kommune, 10.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



                                                                                     

Saksframlegg 
 

Saksnr.: 2022/3040 - 5 

 

Dato: 
Saksbehandler: 

11.11.2022 
Marianne Bakken Gyøry 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
140/22 Formannskapet 21.11.2022 
82/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Eiendomsskatt for 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Kommunestyrets behandling av sak 82/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) av 6. juni 1975 nr. 29 

(esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar kommunestyret i 2023 å skrive ut eiendomsskatt i kommunen inkl. 

sjøområder.  

Kommunestyret vedtar i medhold av esktl §§ 2 og 3 første ledd bokstav a) følgende 

utskrivningsalternativ for eiendomsskatt i 2023:  

a) Den generelle satsen som skal gjelde for det skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.  

b) I medhold av esktl § 12 bokstav a), differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde 

for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,1 ‰.  
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c) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og bruk 

(annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). Sats 7 ‰. Det skrives ut skatt på det særskilte 

skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første 

ledd første punkt). 

d) I medhold av esktl § 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/idrettshaller  

- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av søknad  

- Tidligere vedtak i Nærøy og Vikna kommuner om fritak for verneverdige bygg videreføres  

e) Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2023  

f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter (esktl. § 10.) 

 

Formannskapets behandling av sak 140/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Terje Settenøy (FrP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av FrP og Ap: 

a) Den generelle satsen som skal gjelde for det skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.  

b) I medhold av esktl § 12 bokstav a), differensieres satsene ved at den skattesats som skal 

gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,1 ‰.  

  

Avstemming: 

Kommunedirektørens innstilling med endring fra Terje Settenøy ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling. 

  

 

 

Formannskapets innstilling: 
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Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) av 6. juni 1975 

nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar kommunestyret i 2023 å skrive ut eiendomsskatt i 

kommunen inkl. sjøområder.  

  

Kommunestyret vedtar i medhold av esktl §§ 2 og 3 første ledd bokstav a) følgende 

utskrivningsalternativ for eiendomsskatt i 2023: 

  

a) Den generelle satsen som skal gjelde for det skattepliktige eiendommer settes til  7 ‰.  

  

b) I medhold av esktl § 12 bokstav a), differensieres satsene ved at den skattesats som skal 

gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,1 ‰.  

  

c) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og 

bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). Sats 7 ‰. Det skrives ut skatt på det 

særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. 

§§ 3 og 4 første ledd første punkt).  

  

d) I medhold av esktl § 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/idrettshaller 

- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 

kommunestyret på grunnlag av søknad  

- Tidligere vedtak i Nærøy og Vikna kommuner om fritak for verneverdige bygg 

videreføres 
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e) Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2023  

  

f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter (esktl. § 10.) 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) av 6. juni 1975 
nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar kommunestyret i 2023 å skrive ut eiendomsskatt i 
kommunen inkl. sjøområder.  
 
Kommunestyret vedtar i medhold av esktl §§ 2 og 3 første ledd bokstav a) følgende 
utskrivningsalternativ for eiendomsskatt i 2023: 
 
a) Den generelle satsen som skal gjelde for det skattepliktige eiendommer settes til 6 ‰.  
 
b) I medhold av esktl § 12 bokstav a), differensieres satsene ved at den skattesats som skal 
gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 4 ‰.  
 
c) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker og 
bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). Sats 7 ‰. Det skrives ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. 
§§ 3 og 4 første ledd første punkt).  
 
d) I medhold av esktl § 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/idrettshaller 
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 
kommunestyret på grunnlag av søknad  
- Tidligere vedtak i Nærøy og Vikna kommuner om fritak for verneverdige bygg 
videreføres 

 
e) Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2023  
 
f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (esktl. § 10.) 
 
 
Følgende forhold er vurdert 

 Lov om eiendomsskatt til kommunene §§ 2, 3 første ledd bokstav a), 4, 7, 10, og 12 
 Budsjett og økonomiplan 2023 
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Bakgrunn for saken 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter 
hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. 
Eiendomsskatteloven § 10. Ifølge eiendomsskatteloven må eiendomsskatten som 
hovedregel være utskrevet innen 1. mars i skatteåret.  

Kommunedirektørens vurdering 

Satsen for eiendomsskatt er per 2022, 3,7 ‰ på boliger og fritidseiendommer og 6 ‰ på 
næringseiendom. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen med renteøkning og kraftig 
pris- og lønnsvekst, foreslår kommunedirektøren eiendomsskatt på boliger og 
fritidseiendommer økt til maksimalskatt på både bolig- og fritidseiendommer og næring i 
budsjett for 2023. Dette vil tilføre kommunen en økt eiendomsskatt for bolig- og 
fritidseiendommer på 1,4 millioner kroner, og 2,6 millioner kroner på næringseiendom. 

 

Nærøysund kommune, 11.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 



Kommunestyrets behandling av sak 83/2022 i møte den 08.12.2022: 

Behandling  

Den generelle budsjettdebatten med framlegging av forslag til vedtak ble tatt først i møtet. Deretter 

ble enkeltsakene vedrørende budsjettet behandlet før realitetsbehandling og votering i PS 83/22.   

  

Forslag til vedtak framlagt av Mildrid Finnehaug på vegne av (Ap, Frp, SV og Mdg) 

Formannskapets fremlagte budsjett med følgende endringer:  

Verbalforslag: 

1. Kommunedirektøren bes ved første revidering av budsjettet, beregne og nedjustere 

forventet inntekt fra eiendomsskatt i tråd med redusert sats på bolig. Dette i henhold til 

vedtak i politisk sak 82/22 

  

2. Kommunedirektøren bes foreta en vurdering av virkemidlene vi har rettet mot barn og unge 

og legge frem en sak for utvalg for folk, der man vurdere hvilke av tiltakene som skal satses 

på og videreutvikle. 

  

3. Satsningen på sommerjobb for ungdom videreføres i tett samarbeide med næringsliv og 

organisasjoner. Kommunedirektøren bes innarbeide 350.000.- til dette formålet. 

  

4. Partnerskap i Namdal folkehøgskole videreføres. Dette er viktig for å sikre et godt og variert 

utdanningstilbud til ungdom, slik at flest mulig får mulighet til å føle mestring og utvikling. 

Kommunedirektøren bes innarbeide 100.000.- til dette formålet ved første revidering av 

budsjettet. 

  

5. Kommunedirektøren bes se på mulighetene for å styrke samarbeidet med Ytre Namdal 

Vekst. Dette for at flere personer med utfordringer kan komme inn i arbeidslivet i 

Nærøysund kommune. Kommunedirektøren bes også jobbe for å få flere VTA plasser til 

Nærøysund, som følge av satsingen på dette i statsbudsjettet. 

  

6. Kommunedirektøren bes holde særlig fokus på kostnadsreduksjoner innenfor VAR området, 

alle vesentlige innvesteringer bør fremlegges politisk på en hensiktsmessig måte. 

  



7. Kommunaldirektøren bes undersøke muligheten og jobbe for at Rørvik lufthavn med 

tilhørende flyruter skal bli pilotprosjekt for nullutslipp fly, dette i henhold til regjeringen sin 

varslede satsing på dette i statsbudsjettet. 

  

8. Kommunedirektøren bes gjennomgå tidligere budsjettvedtak, og fremme en sak om status 

på tidligere vedtatte verbalforslag i løpet av første halvår 2023. 

  

  

Endringer i investeringsbudsjettet 

 

Oppvekst og Familie 

1. Aktivitetsområde/uteanlegg Kolvereid skole fordeles mellom 2023 og 2024. 

7.500.000.- overflyttes fra 2023 til 2024 

2. Prosjekt Rørvik Skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023 

2.500.000.- settes av i 2023 

3. Prosjekt Nærøysundet skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023 

1.250.000.- settes av i 2023 

  

  

Helse og velferd 

Institusjonssenger - årlig ramme opprettholdes i 2023. Ramme for 2023, 250.000,- 

  

  

Infrastruktur 

1. Posten gatelys økes med 250 000,- . Ny ramme gatelys 2023 4 000 000.- 

2. Boligfelt Byåsen fremskyndes 1 år. Bevilgning 2023, 2.625.000.-  

  

Merknader 

1. Gatelys i boligfelt er viktig for trivselen og trafikksikkerhet, det er derfor viktig at 

arbeidet med dette intensiveres nå som det er avsatt ekstra midler i budsjettet. Vi 

ønsker at Kommunedirektøren ser på mulighetene for i samarbeide med private eiere å 

bedre lysforholdene i sentrumsområdene. 



2. Postene “Gatelys i grendesentra” og “Gatelys i kommunesentra” slås sammen 

økonomiplanen. Kommunestyret bør få fremlagt en sak om status og fremtidige 

investeringsbehov for gatelys i kommunen 

3. Kommunedirektøren bør fortsette å jobbe målrettet for å redusere sykefraværet i 

kommunen, arbeidsmiljøundersøkelsene og hms planene som er utarbeidet må ligge til 

grunn for dette arbeidet. Det er også viktig at det fortsatt jobbes målrettet med å 

rekruttere og beholde dyktige ansatte i kommunen. 

4. Årlig tilskudd til sykesenger prioriteres også i 2023.  Hjelpemidler er for at det er veldig 

viktig for å forbedre HMS og lette oppgavene innenfor helse og omsorg. Det å legge til 

rette for god HMS er med å styrke Nærøysund kommune som en attraktiv arbeidsgiver 

samtidig som det vil redusere sykefraværet. 

5. Regulering av nye boligfelt, kommunes arealplan og sentrumsplanen for Rørvik bør 

vektlegges. Det er viktig for en vekstkommune som Nærøysund at vi har et bredt og 

variert utvalg av tomter tilgjengelig til enhver tid.  

6. Det oppfordres til i større grad å samarbeide med kirkelig fellesråd og andre aktører, i 

forbindelse med planlegging og drift av grøntarealer i sentrumsområder. 

7. Ensomhet blant hjemmeboende eldre er en stadig større utfordring, her bør 

kommunen forsøke å i større grad få til et samarbeide med frivilligheten. 

Frivilligsentralene, Røde kors og lignende organisasjoner kan ofte være gode 

samarbeidspartnere på dette området. 

8. Sør-Gjæslingan har tidligere blitt brukt som leirskole i Nærøysund. Kommunedirektøren 

oppfordres til å se på mulighetene for å kunne benytte dette unike kulturmiljøet også i 

fremtiden til dette formålet. Samarbeide med Museet-Midt og de andre 

namdalskommunene er ønskelig. 

9. Det er viktig at kommunaldirektøren holder fokus på arbeidet med klimaplan og 

klimaregnskap, tiltaksplan bør utarbeides i tråd med dette.  

  

  

Forslag til vedtak fremmet av Anita Marø (Sp), Tom Roger Moen (H) og Bjørn Ola Holm (V) på 

vegne av Sp, H og V. 

Nærøysund kommune er inne i sitt tredje driftsår. Karenstiden hvor rettigheter knyttet til jobb og 

arbeidssted har hindret fornuftige løsninger og manglende uttak av stordriftsfordeler. Nærøysund 

kommune må nå gå over i en fase hvor sterkere tjenesteytende oppgaver blir prioritert. Det er i 



oppstartsårene brukt store ressurser på å bygge en ny sammenslått organisasjon og fokuset har vært 

«alle med» i ny kommune. Vi mener at vi fortsatt har mye å hente og at innbyggerne fortjener enda 

bedre tjenester til en lavest mulig pris.  

Vi mener at skolestruktur er klarlagt og at det nå handler om mest mulig læring for innsatte 

ressurser. Vi har bygd ut lokaler for helse og velferd og denne tjenesten må sikres fornuftig 

bemanning slik at våre innbyggeres behov ivaretas best mulig. 

Med dagens innbyggertall og sannsynligheten for fremtidig vekst kan ikke Nærøysund kommune 

møte fremtiden uten å hente ut tilgjengelige stordriftsfordeler for en kommune med over 1000 

ansatte. Nærøysund kommune må rigges for å møte fremtidens økte behov for tjenester innenfor 

alle tjenesteområder.  

Nærøysund kommunes potensiale for mest mulig tjenesteyting på alle kommunale oppgaver må 

synliggjøres og vi ønsker at kommunedirektøren ser på kommuneorganisasjonen med nye øyne og 

vektlegger å hente ut mest mulig synergier ved at vi fortsatt har en organisasjon som har fotfeste 

både på Kolvereid og Rørvik, jfr. Namsosavtalen. Stordriftsfordeler må synliggjøres og politikerne må 

få fremlagt tydelige effekter av ulike innsparingstiltak. 

«Pluss tusen» er et kjent og innearbeidet begrep i Nærøysund. Det er gjort en stor og viktig jobb for å 

synliggjøre regionen og gjøre oss attraktive for mennesker som ønsker å bosette seg i Nærøysund. 

For fortsatt å kunne levere gode tjenester må vi ikke bare bli gode på å rekruttere nye jobber og 

mennesker til oss – vi må bli enda bedre på å beholde på de menneskene vi har. Det er viktig at dette 

gode arbeidet som gjøres blir synliggjort samtidig som man kontinuerlig jobber godt med 

organisasjons- og tjenesteutvikling.  

Politisk miljø og administrasjon bør samtidig sammen utarbeide en strategi for omdømmearbeidet 

i kommunen, internt og eksternt. Vi ber derfor kommunedirektøren initiere dette arbeidet. 

Vi opplever en rekrutteringsutfordring spesielt opp mot sykepleier- og lærerkompetanse i 

kommunen. Vi vet imidlertid det finnes nok arbeidskraft med disse utdanningene i distriktet til å 

dekke kommunens behov. Det er helt vitalt for det videre rekrutteringsarbeidet innenfor spesielt 

disse yrkene og sektorene at man her får en oversikt over hva det er som gjør at mange velger å 

jobbe med noe annet enn det man har utdanning til eller har byttet arbeidsplass fra kommunen 

siden kommunesammenslåingen.  

Man ber derfor kommunedirektøren iverksette arbeidet med å kartlegge årsakene til at ansatte 

slutter i disse yrkene og samtidig i samvirke med trepartssamarbeidet legge fram forslag på en 

tiltaksplan for å bedre situasjonen mht. rekruttering i disse sektorene. 



Det er en kjent og voksende utfordring at det bor en del mennesker i kommunen vår som har lite 

nettverk med familie og venner. I arbeidsgiversammenheng blir dette en tydelig utfordring spesielt 

hos enslige foreldre og småbarnsfamilier som innebærer turnusarbeid. Vi ser at det private 

næringsliv er dyktigere på tilpasning og tilrettelegging slik at det fortsatt er mulig både å kunne stå i 

jobb og fortsatt bo i kommunen. Det er viktig at også kommunen benytter seg av dette 

handlingsrommet og er en fleksibel arbeidsgiver og ser muligheter for å kunne tilrettelegge til sine 

arbeidstakere når dette er nødvendig for å kunne holde på arbeidskraft og gjøre det mulig å kunne 

stå i jobb. Dette bør skje i samhandling med de ansatte og tillitsvalgte. Politisk må det signaliseres at 

dette er en villet arbeidsgiverpolitikk. 

Et annet område kommunen må ha fokus på framover er arbeidet med inkludering og integrering og 

forebygging av ensomhet og utenforskap. Det er i kommunen igangsatt mange flotte tiltak både på 

den forebyggende og kurative siden i mange av kommunens enheter. Slik tjenestene fremstår i dag 

mangler man koordinering av disse tiltakene og en oversikt over hvor og hvem som gjør hva. Det er 

viktig at man framover kjenner til alle tiltakene og får en oversikt over hvem som skal gjøre hva og på 

hvilket nivå disse skal gjennomføres.  

Det bør også ses på om helsestasjonen og barnehagens rolle som nettverksbygger og fasilitator skal 

forsterkes og settes i system nettopp med det som mål å forebygge utenforskap og tilrettelegge 

muligheter for nettverksbygging. Det er derfor viktig at man her jobber etter samme mal og mål og 

har en felles forståelse av hvorfor dette arbeidet er viktig. 

Det står i kommunens samfunnsplan at: «Nærøysund skal være en samskapende kommune, der 

næringsliv, frivilligheten, innbyggerne og kommunen utvikler lokalsamfunnet sammen. Samskaping 

handler om at det offentlige skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, private 

virksomheter, frivillige og andre ikke-offentlige aktører i en likeverdig relasjon. Kommunen går fra å 

utvikle løsninger og tjenester for innbyggerne til å utvikle løsninger og tjenester sammen med 

innbyggerne» 

Vi mener derfor vi må se dette som en del av det helhetlige arbeidet med inkludering og 

integrering i kommunen og at det derfor er nærliggende at kommunen sammen med 

frivilligheten  jobber fram en tiltaksplan for inkludering og integrering i kommunens planarbeid. 

Dette innarbeides i kommunal planstrategi. 

Det er flere av tiltakene i oppvekst og familie og helse og velferd som i løpet av det kommende året 

avsluttes som prosjekt. Evnen til å tenke på tvers av avdelinger og etater og benytte de ressursene og 

den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen har sjeldent vært viktigere. God 

kommunikasjon og oversikt over organisasjonen er derfor vitalt for å kunne gjennomføre dette 



arbeidet. Spesielt nevnes 0-24 prosjektet, familiekoordinator, familieteam og tilbudet innen barn og 

unge psykisk helse i samarbeid med kommunepsykologen og forebyggende team. 

Vi ber derfor kommunedirektøren sikre en god evaluering på disse prosjektene og at det 

framlegges en sak for politisk behandling på hvordan man tenker at disse oppgavene framover skal 

bli implementert i drift og ordinær kommunal tjenesteytelse. 

Innenfor området rus og psykisk helse har kommunen bygd opp en stor omsorgsenhet. Både fordi 

dette har vært et satsningsområdet fra den forrige regjeringa og fordi vi har et komplekst 

utfordringsbilde i Ytre Namdal innen dette området. Det å ha ei kompetent og robust tjeneste er 

selvfølgelig vitalt for å kunne møte de utfordringene man har i kommunen. Disse utfordringene gir 

oss også et høyt kostnadsbilde i kommunen. Enda viktigere er det framover da å se på hvordan man 

rigger tjenesten og hvilke tilbud man gir for å kunne ha et fokus på forebygging og det å gjøre det 

mulig for mennesker å bo i egen bolig og hvilke tjenester man skal benytte seg av på de ulike 

nivåene.  

 Å se sammenhengen mellom hvordan vi behandler samtidig som vi har fokus på hvordan man kan 

bistå mennesker som gjør det mulig å stå på egne bein vil bli viktig i årene som kommer. NAV nevnes 

her som en sentral aktør å få på banen og bør ta en mer aktiv rolle i dette arbeidet. Vi må få en felles 

tankegang på de ulike nivåene om at det å sette krav og ha forventninger til tjenestemottakere ikke 

bare er normalt, men også nødvendig.  

Vi ber derfor kommunedirektøren ta et initiativ til å forsterke samarbeidet med NAV. 

Vi vet fra undersøkelser om helsetilstanden av kommunens innbyggere at vi som kommune i årene 

som kommer blir utfordret på mange områder som gjelder de store folkehelsesykdommene som 

overvekt, kreft, diabetes, KOLS, demens, muskel-/skjelettlidelser og psykisk helse. Vi erfarer også at 

kommunen stadig rigger nye tilbud. Slike tilbud må leveres og tilbys der folk lever, nemlig i egen 

kommune.  Tilbud innen habilitering og rehabilitering bør derfor framover også gås gjennom og se 

om man bruker ressursene riktig og på rett sted slik at man kan bli mer robust som egen kommune. 

Da er det samtidig naturlig at man også går gjennom avtaler man har om tjenesteytelse utenfor egen 

kommune for å se om man kan bruke disse midlene på en bedre og mer målrettet måte.  

Vi har store utfordringer med rekruttering av fosterhjem og beredskapshjem i egen kommune. 

Samtidig som barn i mange tilfeller må flytte ut av egen kommune på grunn av manglende tilbud blir 

det brukt mange ressurser og penger på å følge opp disse barna som kunne blitt brukt på en mer 

hensiktsmessig måte dersom man kunne hatt et tilbud i egen kommune. Samtidig som man jobber 

forebyggende i egen kommune mener vi derfor det bør utredes mulighetene for å rigge eget lokalt 



tilbud for å legge til rette for oppfølging i egen kommune av disse barna og ungdommene når 

forholdene tillater dette.  

Man ber kommunedirektøren starte arbeidet med å utrede mulighetene for et tilbud innenfor 

egen kommune innen foster- og beredskapshjem, hvordan dette kan organiseres og belyse 

økonomiske konsekvenser av dette opp mot dagens situasjon. 

Innbyggere skal ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommunen, eller innad i 

Nærøysund kommune. Vi må videreutvikle dagens samhandling mot et enda mer finstemt 

helsefellesskap. Det vil bidra til bedre samarbeid., som igjen vil gi pasient og pårørende en trygg 

helsetjeneste som sikrer kvalitet i alle ledd. Kommunen må derfor jobbe kontinuerlig med å forbedre 

kommunikasjon og sikre et godt helhetlig pasientforløp for sine innbyggere. 

I kommunens samfunnsplan vises det til «det gode liv i Nærøysund – som gir mulighet for mestring 

og aktive liv» Det er en del av samfunnsutviklingen samtidig som det er en villet utvikling at man i 

kommunen skal tilrettelegge for at man skal kunne bo hjemme lengre. Dette er ikke bare 

samfunnsøkonomisk besparende og helt nødvendig dersom vi skal kunne levere gode tjenester til 

våre innbyggere; det handler også om at innbyggerne i Nærøysund skal kunne få beholde sin 

livskvalitet i eget nærmiljø og i egen bolig så lenge som mulig. 

For at dette skal kunne gjennomføres må man i framtida se mulighetene som ligger i 

velferdsteknologien, rigge gode og gjennomtenkte tjenester på tvers av tjenester som leverer ut mot 

hjemmene til folk. Dette er vi i Nærøysund kommet godt i gang med og må fortsette å ha fokus på. 

Det er dessuten en utfordring for mange enslige uten nettverk i lokalsamfunnet eller familie i 

nærheten å bo hjemme når man tenker på forefallende oppgaver som kommer plutselig på. Mange 

kommuner har derfor utviklet en husfar-funksjon opp mot hjemmeboende eldre. Dette kan igjen 

medvirke til at flere kan se for seg å bli boende i egen bolig lengre samtidig som det kan medføre økt 

livskvalitet. Eksempel på dette kan for eksempel hentes fra hvordan Harstad kommune har rigget 

disse tjenestene. 

Kommunedirektøren bes starte arbeidet med hvordan man kan implementere disse tjenestene 

innenfor rammene av neste års budsjett og samt inkludere dette i kommunens temaplan for 

hjemmebaserte tjenester. 

  

  

Oppfølging av våre ansatte 



Nærmeste leder er en nøkkelbrikke i oppfølging av kommunens ansatte. Både med tanke på faglig 

utvikling, mestring, arbeidsmiljø og sykefravær. Derfor vil det være viktig at man fokuserer og jobber 

systematisk med lederutvikling også på virksomhets- og operativnivå i kommunen.  

Det psykososiale arbeidsmiljøet bør rette fokus mot de ansattes opplevelse av involvering og 

kontroll. Det er mye å vinne på å gjennomføre tiltak knyttet til å øke ansattes opplevelse av kontroll 

over sin egen arbeidshverdag – spesielt i en situasjon hvor arbeidet stiller store fysiske og psykiske 

krav til de ansatte 

Vi må øke kunnskapen om hva som ligger av muligheter i IA-avtalen ute i de kommunale 

enhetene.  IA er mer enn oppfølging av sykmeldte og kan være en god plattform for å kontinuerlig 

arbeide med personalpolitikk, og sikre at vi utvikler og implementerer nye tiltak for å bedre sikre 

kommunen som en inkluderende arbeidsgiver. Samtidig er det essensielt at kommunikasjon mellom 

arbeidstaker/arbeidsgiver, sykmelder og NAV forsterkes og tydeliggjøres. 

Det bes om at kommunedirektøren ser på muligheten for å systematisere den kunnskapen og 

erfaringene som gjøres i oppfølgingen av og tilretteleggingen av sykmeldte, for å forebygge nye 

sykefravær i hele personalgruppen, ved å utarbeide standarder og lederoppfølging på området.  

Dette bør skje i samhandling med de ansatte og tillitsvalgte. Politisk må det signaliseres at dette er en 

villet arbeidsgiverpolitikk. 

  

  

Forslag til vedtak: 

1. Kostnadsendringer i 2023  

a. Personalkostnader reduseres med 9,2 millioner kroner gjennom vakanser og tett og 

systematisk oppfølging av sykefravær 

b. Andre driftskostnader reduseres med 5,8 millioner kroner 

c. Livsopphold økes med 1 million kroner 

Totale kostnadsreduksjoner i 2023 på 14 millioner kroner 

2. Startlån økes med 5 millioner årlig i 2023, 2024, 2025 og 2026 

3. Investeringsendringer i 2023  

a. Kunstgressbane Austafjord gjennomføres i 2023 med kr. 7 375 000 

b. Gatelys i grendesentra framskyndes med ett år og startes med kr. 250.000 



c. Brannstasjon Rørvik reduseres med 50%, tilsvarende kr. 5.937.500 

d. Kjøp industritomt (OVF-feste) utsettes, tilsvarende kr. 4.900.000 

e. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram et nytt forslag til 

investeringsbudsjett uten økning i lånegjeld for 2024, 2025 og 2026 

  

  

Oversendelsesforslag: 

 Stordriftsfordeler må synliggjøres og politikerne må få fremlagt tydelige effekter av ulike 

innsparingstiltak. 

 Politisk miljø og administrasjon bør samtidig sammen utarbeide en strategi for 

omdømmearbeidet i kommunen, internt og eksternt. Vi ber derfor kommunedirektøren 

initiere dette arbeidet. 

 Medarbeider- og lederundersøkelser skal gjennomføres årlig og følges opp av 

kommunedirektøren 

 Man ber derfor kommunedirektøren iverksette dette arbeidet og samtidig i samvirke med 

trepartssamarbeidet legge fram forslag på en tiltaksplan for å bedre situasjonen mht 

rekruttering i disse sektorene. Politisk miljø og administrasjon bør samtidig sammen 

utarbeide en strategi for omdømme arbeidet i kommunen, internt og eksternt.  

 Kommunedirektøren, sammen med frivilligheten, bør jobbe fram en tiltaksplan for 

inkludering og integrering i kommunens planarbeid. Dette innarbeides i kommunal 

planstrategi 

 Vi ber kommunedirektøren sikre en god evaluering av pågående prosjekter i oppvekst og 

kultur (0-24, familiekoordinator, familieteam, psykisk helse for barn og unge) og at det 

framlegges en sak for politisk behandling på hvordan man tenker at disse oppgavene 

framover skal bli implementert i drift og ordinær kommunal tjenesteytelse. 

 Kommunedirektøren bes ta et initiativ til å forsterke samarbeidet med NAV. 

 Man ber kommunedirektøren starte arbeidet med å utrede mulighetene for et tilbud 

innenfor egen kommune innen foster- og beredskapshjem, hvordan dette kan organiseres og 

belyse økonomiske konsekvenser av dette. 

 Kommunedirektøren bes starte arbeidet med hvordan man kan rigge og implementere 

tjenestene husmor/husfar og helsestasjon for eldre innenfor rammene av neste års budsjett 

og samt inkludere dette i kommunens temaplan for hjemmebaserte tjenester. 



 Det bes om at kommunedirektøren ser på muligheten for å systematisere kunnskapen og 

erfaringene som gjøres i oppfølgingen av og tilretteleggingen av sykmeldte, for å forebygge 

nye sykefravær i hele personalgruppen, ved å utarbeide standarder og lederoppfølging på 

området 

 Eiendomsskatt beholdes uendret fra 2022 

 Varaordfører lønnes 40% av ordførers lønn i 40% stilling med virkning fra neste valgperiode 

 Kostnader til frikjøpsordning hovedtillitsvalgte reduseres med 30% 

  

  

Votering 

Det ble først votert over formannskapets forslag til vedtak. Forslaget falt enstemmig. Deretter ble det 

votert alternativt mellom forslag fremmet av Mildrid Finnehaug på vegne av AP, Frp, SV og Mdg og 

forslag fremmet av Anita Marø (Sp), Tom Roger Moen (H) og Bjørn Ola Holm (V) på vegne av Sp, H og 

V. 

Forslag fremmet av Mildrid Finnehaug på vegne av AP, Frp, SV og Mdg vedtatt med 20 mot 14 

stemmer. 

  

 

 

Vedtak:  

Kommunestyret vedtar: 

1. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 

for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som 

framgår av dokumentet med de endringer som framgår av verbalforslag nr. 1.  

2. Driftsbudsjett for 2023 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2023-2026 

vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) og § 5-4 

bevilgningsoversikter drift, netto (1B).  

3. Investeringsbudsjettet for 2023 og i økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det 

framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og 

Bevilgningsoversikter – investering (2B) med følgende endringer: 



  

Oppvekst og Familie 

1. Aktivitetsområde/uteanlegg Kolvereid skole fordeles mellom 2023 og 2024. 

7.500.000.- overflyttes fra 2023 til 2024 

2. Prosjekt Rørvik Skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023 

2.500.000.- settes av i 2023 

3. Prosjekt Nærøysundet skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023 

1.250.000.- settes av i 2023 

  

Helse og velferd 

 Institusjonssenger: Årlig ramme opprettholdes i 2023.  

 Ramme for 2023: 250.000,-  

 

Infrastruktur 

1. Posten gatelys økes med 250 000,-. Ny ramme gatelys 2023 4 000 000.- 

2. Boligfelt Byåsen fremskyndes 1 år. Bevilgning 2023, 2.625.000.-  

  

Låneopptak 

 Kommunestyret vedtar i 2023 å ta opp lån med inntil 100,8 mill. kr til finansiering av 

investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Nedbetalingstiden settes til reglene 

for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.  

 Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 20 mill. kr for videre utlån gjennom 

startlånsordningen i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.  

  

  

1. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter.  



2. Eiendomsskatt for 2023 fastsettes i eget vedtak/sak. Inntektene fra eiendomsskatt 

reduseres med 4 millioner. Kommunedirektøren bes finne inndekning for dette uten å øke 

bruken av fond.  

3. Betaling for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.  

4. Nærøysund kommune har en ubalanse i driften, Kommunedirektøren bes legge fram 

forslag til en plan for en administrativ og politisk prosess hvor målet er å etablere en 

bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune innen utgangen av 2026. Planen skal 

godkjennes av kommunestyret.  

5. Tillitsvalgte vil anmerke at man kommer tilbake med innspill før behandling av endelig 

budsjett i kommunestyret 8. desember 2023. 

  

  

Verbalforslag: 

1. Kommunedirektøren bes ved første revidering av budsjettet, beregne og nedjustere 

forventet inntekt fra eiendomsskatt i tråd med redusert sats på bolig. Dette i henhold til 

vedtak i politisk sak 82/22 

2. Kommunedirektøren bes foreta en vurdering av virkemidlene vi har rettet mot barn og 

unge og legge frem en sak for utvalg for folk, der man vurdere hvilke av tiltakene som skal 

satses på og videreutvikle. 

3. Satsningen på sommerjobb for ungdom videreføres i tett samarbeide med næringsliv og 

organisasjoner. Kommunedirektøren bes innarbeide 350.000.- til dette formålet. 

4. Partnerskap i Namdal folkehøgskole videreføres. Dette er viktig for å sikre et godt og 

variert utdanningstilbud til ungdom, slik at flest mulig får mulighet til å føle mestring og 

utvikling. Kommunedirektøren bes innarbeide 100.000.- til dette formålet ved første 

revidering av budsjettet. 

5. Kommunedirektøren bes se på mulighetene for å styrke samarbeidet med Ytre Namdal 

Vekst. Dette for at flere personer med utfordringer kan komme inn i arbeidslivet i 

Nærøysund kommune. Kommunedirektøren bes også jobbe for å få flere VTA plasser til 

Nærøysund, som følge av satsingen på dette i statsbudsjettet. 



6. Kommunedirektøren bes holde særlig fokus på kostnadsreduksjoner innenfor VAR 

området, alle vesentlige innvesteringer bør fremlegges politisk på en hensiktsmessig måte. 

7. Kommunaldirektøren bes undersøke muligheten og jobbe for at Rørvik lufthavn med 

tilhørende flyruter skal bli pilotprosjekt for nullutslipp fly, dette i henhold til regjeringen 

sin varslede satsing på dette i statsbudsjettet. 

8. Kommunedirektøren bes gjennomgå tidligere budsjettvedtak, og fremme en sak om status 

på tidligere vedtatte verbalforslag i løpet av første halvår 2023. 

 

  

Merknader 

1. Gatelys i boligfelt er viktig for trivselen og trafikksikkerhet, det er derfor viktig at 

arbeidet med dette intensiveres nå som det er avsatt ekstra midler i budsjettet. Vi 

ønsker at Kommunedirektøren ser på mulighetene for i samarbeide med private eiere 

å bedre lysforholdene i sentrumsområdene 

2. Postene “Gatelys i grendesentra” og “Gatelys i kommunesentra” slås sammen 

økonomiplanen. Kommunestyret bør få fremlagt en sak om status og fremtidige 

investeringsbehov for gatelys i kommunen 

3. Kommunedirektøren bør fortsette å jobbe målrettet for å redusere sykefraværet i 

kommunen, arbeidsmiljøundersøkelsene og hms planene som er utarbeidet må ligge 

til grunn for dette arbeidet. Det er også viktig at det fortsatt jobbes målrettet med å 

rekruttere og beholde dyktige ansatte i kommunen 

4. Årlig tilskudd til sykesenger prioriteres også i 2023.  Hjelpemidler er for at det er 

veldig viktig for å forbedre HMS og lette oppgavene innenfor helse og omsorg. Det å 

legge til rette for god HMS er med å styrke Nærøysund kommune som en attraktiv 

arbeidsgiver samtidig som det vil redusere sykefraværet. 

5. Regulering av nye boligfelt, kommunes arealplan og sentrumsplanen for Rørvik bør 

vektlegges. Det er viktig for en vekstkommune som Nærøysund at vi har et bredt og 

variert utvalg av tomter tilgjengelig til enhver tid.  

6. Det oppfordres til i større grad å samarbeide med kirkelig fellesråd og andre aktører, i 

forbindelse med planlegging og drift av grøntarealer i sentrumsområder. 



7. Ensomhet blant hjemmeboende eldre er en stadig større utfordring, her bør 

kommunen forsøke å i større grad få til et samarbeide med frivilligheten. 

Frivilligsentralene, Røde kors og lignede organisasjoner kan ofte være gode 

samarbeidspartnere på dette området. 

8. Sør-Gjæslingan har tidligere blitt brukt som leirskole i Nærøysund. 

Kommunedirektøren oppfordres til å se på mulighetene for å kunne benytte dette 

unike kulturmiljøet også i fremtiden til dette formålet. Samarbeide med Museet-Midt 

og de andre namdalskommunene er ønskelig. 

9. Det er viktig at kommunedirektøren holder fokus på arbeidet med klimaplan og 

klimaregnskap, tiltaksplan bør utarbeides i tråd med dette.  
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