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PS 1/18 Planstrategi for Nye Namsos
Prosjektleders innstilling
Forslag til planstrategi for Nye Namsos 2018– 2020, som vedlagt, vedtas som grunnlag for
kommunal planlegging i prosjektperioden.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1. Kommunal planlegging.
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Forslag i møtet:
1. Tillegg til pkt 7.2 Strategi for digitalisering tilføyes som overordnet strategi.
2. Tillegg til pkt 6.3 Lund blir et strategisk «bruhode» med fergeforbindelse over mot en ny
storkommune på nordsiden av Foldafjorden. Utbedring av gjenstående deler av FV 769
og bedret fergeforbindelse Lund-Hofles blir i denne sammenheng naturlige
fokusområder.
Votering: Prosjektleders innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Forslag til planstrategi for Nye Namsos 2018– 2020, med tillegg til pkt. 6.3 Lund blir et
strategisk «bruhode» med fergeforbindelse over mot en ny storkommune på nordsiden av
Foldafjorden. Utbedring av gjenstående deler av FV 769 og bedret fergeforbindelse LundHofles blir i denne sammenheng naturlige fokusområder og pkt. 7.2 Strategi for digitalisering
tilføyes som overordnet strategi, vedtas som grunnlag for kommunal planlegging i
prosjektperioden.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 10-1. Kommunal planlegging

PS 2/18 Høring/offentlig utlegging - Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032
Prosjektleders innstilling
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig
ettersyn som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram settes til 15.mars.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 10-1.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).

Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig
ettersyn som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram settes til 15.mars.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 10-1.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).

PS 3/18 Administrativ organisering
Prosjektleders innstilling
Fellesnemda slutter seg til vedlagte forslag til hovedmodell for administrativ organisering.
Hjemmel for vedtaket er:
Styringsdokument vedtatt 1. september 2017.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemda vedtatt av kommunestyrene 22.08.17
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Fellesnemda slutter seg til vedlagte forslag til hovedmodell for administrativ organisering.
Hjemmel for vedtaket er:
Styringsdokument vedtatt 1. september 2017.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemda vedtatt av kommunestyrene 22.08.17

PS 4/18 Sørsamisk i Nye Namsos
Prosjektleders innstilling
1. Nye Namsos vedtar å søke om å få bruke både norsk og sørsamisk i kommunenavnet fra
010120. Dette vil gi små ekstrakostnader da kommunen uansett skal omprofileres.
2. Nye Namsos utreder alternativer for å gi den sørsamiske befolkninga et bedre tilbud. Her
er forvaltningskommune og samarbeid med Røyrvik 2 av mulighetene.
Hjemmel for vedtaket er:

Intensjonsavtale vedtatt 16.06.16. se punkt 4.2.3
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
1. Nye Namsos vedtar å søke om å få bruke både norsk og sørsamisk i kommunenavnet fra
010120. Dette vil gi små ekstrakostnader da kommunen uansett skal omprofileres.
2. Nye Namsos utreder alternativer for å gi den sørsamiske befolkninga et bedre tilbud. Her
er forvaltningskommune og samarbeid med Røyrvik 2 av mulighetene.
Hjemmel for vedtaket er:
Intensjonsavtale vedtatt 16.06.16. se punkt 4.2.3

PS 5/18 Høringsuttalelse; grensejustering Lund
Prosjektleders innstilling
Nye Namsos anbefaler at det foretas en grensejustering hvor Lund krets overføres fra Nærøy
kommune til Nye Namsos kommune.
Nye Namsos mener den alminnelige hovedregel om midtlinjeprinsippet bør være styrende ved
en eventuell grensejustering mellom Nærøy kommune og Nye Namsos kommune.
Nye Namsos anmoder Fylkesmannen om å snarest avklare hvilke regler som vil gjelde for
innbyggerne på Lund ved valget 2019 dersom en grensejustering vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) punkt 5 bokstav m.
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Nye Namsos anbefaler at det foretas en grensejustering hvor Lund krets overføres fra Nærøy
kommune til Nye Namsos kommune.
Nye Namsos mener den alminnelige hovedregel om midtlinjeprinsippet bør være styrende ved
en eventuell grensejustering mellom Nærøy kommune og Nye Namsos kommune.
Nye Namsos anmoder Fylkesmannen om å snarest avklare hvilke regler som vil gjelde for
innbyggerne på Lund ved valget 2019 dersom en grensejustering vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda

Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) punkt 5 bokstav m

PS 6/18 Høring - forslag til endring i valgloven og valgforskriften
Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda ber departementet klargjøre at innbyggere som blir innlemmet i ny kommune ved
grensejustering får stemme i ny kommune, samt at disse innbyggerne kan stille til valg på de
ulike valglister for den nye kommunen.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17) Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Votering: Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018
Fellesnemnda ber departementet klargjøre at innbyggere som blir innlemmet i ny kommune ved
grensejustering får stemme i ny kommune, samt at disse innbyggerne kan stille til valg på de
ulike valglister for den nye kommunen.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda
Vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS
53/17)

