Møteprotokoll
Utvalg:

Namdalseid kommunestyre

Møtested: Lissalen, Namdalseid samfunnshus
Dato:
15.03.2018
Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Steinar Lyngstad
Kristine Altin
Bjørn Dag Derås
Nils Johan Kaldahl
Sissel Stormo Holtan
Svenn Kaldahl
Magne Feragen
Per Furre
Tone Beate Fossli
Ina Egenes Brørs
Emma Karoline Kaldahl
Grete Kristine Oksdøl Lervik
Bernth-Erik Øien Fossli
Arne Bratberg
Tom-Arve Hågensen
Agnar Forbord
Olav Johan Mork
Forfall:
Navn
Nina Edel Damås
Iren Halbostad
Ina Egenes Brørs fratrådte
f.o.m. sak 3/18 (sak 5/18 var da
behandlet)

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Roar Eldnes

Møtte for
Nina Edel Damås

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Einvik
Endre Mølsleth
Bodil Lie
Jan Morten Høglo
Frank Ueberfuhr
Torgeir Skevik

Stilling
Rådmann
Sektorleder helse og omsorg
Sektorleder oppvekst (sak 5/18 og orienteringssak)
Økonomisjef
Teknisk sjef (sak 2/18)
Personalsjef (sak 8/18)

Merknader
Ingen
Orienterings- og drøftingssaker
Orientering fra Namdal regionalråd v/daglig leder Ragnar Prestvik og prosjektmedarbeider
Ragni Stene. Innspill fra kommunestyret til Namdalstrategien
Orientering fra Velferdsteknologiprosjektet VINA ved prosjektleder Kjell Øyvind Arntzen.
(Presentasjonen legges ut som eget dokument)
Orientering om SFO ordning knyttet til flykninger. Benytter gjeldende vedtak fra og med
skoleåret 2018/19. Ved behov for budsjettmessige endringer tas dette inn i første
budsjettrevisjon
Orientering om kommunedemokratiundersøkelsen for 2018 fra ordfører
Orientering om status for arbeidet med Nye Namsos, v/rådmann og ordfører
Økonomisjef orienterte om økonomisk resultat fra 2017
Spørsmål ang flyktninger og flyktningeboligen. Rådmann orienterte
Spørsmål om vannkvalitet på vannet på Statland. Henviser til informasjon som ligger på
hjemmesiden til kommunen.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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Utvalgssaksnr

Innhold

PS 1/18

Referatsaker

RS 1/18

Namdalseid kommune -uttalelse til skoleruta i Trøndelag
for skoleåret 2019-2020

RS 2/18

Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt

RS 3/18

Forskrift om sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og
Namsos kommuner til Namsos kommune er fastsatt

PS 2/18

Reguleringsplan Bjørgan - 2. gangs behandling etter
høring og offentlig ettersyn

PS 3/18

Finansrapportering 2017

PS 4/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

PS 5/18

Revidering av vedtekter for barnehager i Namdalseid
kommune

PS 6/18

Krisesenteret i Nord Trøndelag IKS - endringer i
selskapsavtale

PS 7/18

Forvaltningsrevisjon - Elevenes psykososiale miljø

PS 8/18

Status og plan - samfunnssikkerhet og beredskap

Lukket

PS 1/18 Referatsaker
RS 1/18 Namdalseid kommune -uttalelse til skoleruta i Trøndelag for skoleåret 2019-2020
RS 2/18 Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt
RS 3/18 Forskrift om sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner til Namsos
kommune er fastsatt
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Referatsakene tas til orientering og vedlegges møteboken.

PS 2/18 Reguleringsplan Bjørgan - 2. gangs behandling etter høring
og offentlig ettersyn
Rådmannens innstilling
1. Utkast til reguleringsplan Bjørgan, med endringer som nevnt under vedtas, jfr. Plan- og
bygningsloven (pbl) § 12-12. Planutkastet består av kartdel, planbeskrivelse med

tilhørende ROS-analyse, samt bestemmelser.
2. Endringer som følge av behandling av høringsuttalelser. Endringene anses ikke å være så
omfattende at det kreves ny høring, jfr. pbl § 12-12:
-

Utvidet bestemmelsene om kombinerte formål, område BAA, i forhold til støy.
Utvidelsen har følgende ordlyd:
Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål må ikke lokaliseres i områder som faller
inn under rød støysone i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, se tabell 1 i retningslinjen).
I områder som faller inn under gul støysone skal det i detaljplan dokumenteres at
anbefalte grenseverdier for ny støyfølsom bebyggelse i T-1442, tabell 3 er
tilfredsstilt. Det skal det gjøres rede for evt. nødvendige tiltak for skjerming av støy,
både i fasader og for uteareal.

3. Justering av reguleringskartet; liten endring av avgrensing av skoleområde i det sørvestre
hjørnet, omriss av planlagt bygg flyttes litt mot nord, renovasjonskontainere plasseres på
parkeringsrabatt, trafikkområde utvides litt mot sør samt plassering av trafo utvides litt.
4. Presisering av bestemmelsens punkt 4.2.5 ved at ved beregning av minste
uteoppholdsareal (MUA), kan deler av området o_BIA regnes med som
uteoppholdsareal samt presisering av punkt 4.2.7 ved at renovasjonsanlegg kan plasseres
innenfor o_BOP eller tilhørende regulert parkeringsareal - o_SPP2.
5. Tekstmessig justering av planbeskrivelsen; Side 12 (beskrivelse av topografi), side 16
(beskrivelse av varelevering og avfallsløsninger), side 17 (beskrivelse av antall
parkeringsplasser, og sykkelparkering under tak).
6. Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med
plan- og bygningsloven § 12-12.
Hjemmel for vedtaket er:
Plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling i Namdalseid planutvalg - 07.03.2018
Ingen nye forslag til innstilling.
Innstilling i Namdalseid planutvalg - 07.03.2018
Innstilling vedtatt enstemmig.

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Planutvalgets leder orienterte om behandling i planutvalget. Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Planutvalgets innstilling vedtatt enstemmig.

PS 3/18 Finansrapportering 2017
Rådmannens innstilling
Finansrapport for 2017 tas til orientering.
Hjemmel for vedtaket er:
Kommuneloven
Reglement for Namdalseid kommunes finans- og gjeldsforvaltning
Behandling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Rådmannen ved økonomisjefen orienterte om hovedtrekkene i saken.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 5/18 Revidering av vedtekter for barnehager i Namdalseid
kommune
Rådmannens innstilling
1. Fom 01.01.18 innføres det ett hovedopptak (per 01.08.)
2. Løpende opptak gjennomføres dersom barnehagene har tilstrekkelig bemanning og ingen
endring av barnegrupper er nødvendig
3. Vedtektene datert 15.03.2017 revideres i henhold til dette
Hjemmel for vedtaket er: Barnehagevedtektene for Namdalseid kommune

Behandling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Hovedtrekkene i saken ble gjennomgått og drøftet. Foreslått endring er også i tråd med måten
Namsos kommune driver på i dag, og vil derfor ikke få konsekvenser for Nye Namsos.
Arne Bratberg foreslo at dato for virkning settes til 15. mars 2018 (pkt 1)
Det ble stemt alternativt mellom rådmannens forslag i pkt 1 og forslaget fra Arne Bratberg.
Forslaget fra Arne Bratberg ble enstemmig vedtatt som pkt. 1, og innstillingen fra rådmannen i
pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
1. Fom 15.03.18 innføres det ett hovedopptak (per 01.08.)
2. Løpende opptak gjennomføres dersom barnehagene har tilstrekkelig bemanning og
ingen endring av barnegrupper er nødvendig
3. Vedtektene datert 15.03.2017 revideres i henhold til dette

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 6/18 Krisesenteret i Nord Trøndelag IKS - endringer i
selskapsavtale
Rådmannens innstilling
1. Namdalseid kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18
med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
2. Namdalseid kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av
20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra
141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av
dette.
3. Namdalseid kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av
20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor
mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av
representantskapet totalt.
4. Namdalseid kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen.
Denne signeres av rådmann
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Ordfører redegjorde for innholdet i saken. Enstemmig for rådmannens innstilling.

Innstilling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 7/18 Forvaltningsrevisjon - Elevenes psykososiale miljø
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale miljø
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret innen 30.09.18 en
skriftlig orientering på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 8 er fulgt opp.

Hjemmel for vedtaket er:
Kommuneloven §77
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Gjennomgang av rapporten og anbefalinger fra Revisjon Trøndelag v/Margrethe Haugum.
Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 8/18 Status og plan - samfunnssikkerhet og beredskap
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar saken om kommunal beredskap til orientering. Plan for rullering av
helhetlig risiko- og sårbarhet, metode for forankring av arbeidet og plan for fremdrift på
arbeidet vedtas.
2. Revidert beredskapsplan inkludert ROS-analyse og forslag til tiltak og investeringsbehov
legges frem til politisk behandling i juni 2018.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om kommunal beredskapsplikt
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Ulike sektorlover
Behandling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Rådmannen v/stedfortreder orienterte om saken.

Innstilling i Namdalseid formannskap - 08.03.2018
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Saksbehandler orienterte om saken. Ingen nye forslag.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 15.03.2018
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

