Møteprotokoll

Utvalg:

Namdalseid kommunestyre

Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus
07.02.2013
Dato:
Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Steinar Lyngstad
Tone Beate Fossli
Christina Staven
Nils Johan Kaldahl
Nina Edel Damås
Roger Bendiksen
Bjørn Dag Derås
Ragnar Westerhus
Kåre Heggdal
Jorunn Hansen
Annette Skjengen
Magne Derås
Olav Johan Mork

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall:
Navn
Astrid Hildrum Fossum
Agnar Forbord
Agnar Moe
Bjørn Engen
Hans Jarle Stein
Arne Bratberg

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Svenn Kaldahl
Magne Feragen
Magne Feragen
Oddveig Ressem
Tove Fossland
Tom-Arve Hågensen
Terje Duklæt
Per Furre

Møtte for
Agnar Moe
Svenn Kaldahl
Astrid Hildrum Fossum
Agnar Forbord
Arne Bratberg
Bjørn Engen
Hans Jarle Stein
Roger Bendiksen

I sak 3/13
Tiltrådte fra sak 4/13

I sak 3/13

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lars-Erik Moxness
Rådmann
Kjell Einvik
Ass. Rådmann
Tore Brønstad
Rådgiver helse
Aase Hynne
Sekretær
Merknader
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Kåre Heggdal ble valgt til setteordfører i varaordførers fravær.
Orientering fra KLP
Orientering om pensjon v/Jøran Østom
Status Midtre Namdal samkommune
Orientering v/ordfører Steinar Lyngstad.
Steinar Lyngstad ble i samkommunestyremøte 1. februar valgt til ordfører i Midtre Namdal
samkommune for 2013.
Lars-Erik Moxness er administrasjonssjef i Midtre Namdal samkommune i 2013.
Felles lønn og regnskap i Midtre Namdal samkommune
Økonomikonsulent Inger Marie Feragen orienterte om situasjonen ifb med at lønn og regnskap
er blitt samkommunal med Namsos som vertskommune.
Lønn er overført fra 1. februar og regnskap overføres etter at regnskapet for Namdalseid
kommune er ferdig.
Felles sentralbord i Midtre Namdal samkommune
Enhetsleder kultur og service Brit Randi Sæther orienterte om felles sentralbord i Midtre
Namdal samkommune. Namdalseid tar over sentralbordet for kommunene i Midtre Namdal
samkommune fra 1.april. Det skal utlyses 1 stilling på 40% og 1 stilling på 50% for å møte
utfordringa som Namdalseid står ovenfor.
Status barnevern i Midtre Namdal samkommune
Orientering v/Lars-Erik Moxness.
Status Helsetun
Orientering v/Lars-Erik Moxness.
Status eiendomsskatt
Orientering v/Kjell Einvik.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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______________________

______________________

_______________________

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 1/13

Referatsaker

PS 2/13

Kveldsmøter i stedet for møter på dagtid for enkelte
politiske organer og utvalg, samt sammenslåing av
enkelte organ til ett organ

PS 3/13

Utvikling av strandsonen på Statland

PS 4/13

Namdal Plast AS - Søknad om endring av innvilget
egenkapitallån.

PS 5/13

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning,
Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.

PS 6/13

Revidering av vedtekter for barnehagedrifta i
Namdalseid kommune - gjeldende fra 1.8.2013

PS 7/13

Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga (SFO) i
Namdalseid kommune - gjedende fra 1.8.2013

PS 8/13

Søknad om fritak fra kommunale verv - Agnar Moe

PS 9/13

Oppnevning av medlemmer til ungdomsråd for perioden
2012 - 2014

PS 10/13

Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd
eiendomsskatt

Lukket

PS 1/13 Referatsaker
RS 1/13 Brev fra det kongelige kulturdepartement ang. utsatt åpning av
bassengene
RS 2/13 Statnett SF. 420 kV Namsos-Roan-Storheia-Trollheimen. Oversendelse
av anleggskonsesjon
RS 3/13 Oppsigelse av kontrakt mellom Kommunehuset AS og fylkeskommunen
om leie av lokaler til tannklinikk
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Referatsakene tas til orientering og vedlegges møteboka.

PS 2/13 Kveldsmøter i stedet for møter på dagtid for enkelte
politiske organer og utvalg, samt sammenslåing av enkelte organ til
ett organ
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Uttalelse fra planutvalget, eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne ble vedlagt saken før behandling.
Forslag fra ordfører:
Det foreslås at gjeldende møte- og utvalgsstruktur videreføres som i dag og at forutsatt
innsparingsbehov på kr. 90.000,- i budsjettet for 2013 dekkes inn på følgende måte:
1. Møtegodtgjørelse for kommunestyremedlemmer, formannskapsmedlemmer og
medlemmer i alle andre råd og utvalg reduseres fra kr. 500,- pr møte til kr. 300,- pr møte,
og møtegodtgjørelse for møtende varamedlemmer reduseres fra kr. 700,- pr møte til kr.
500,- reduksjonen gjøres gjeldende fra og med 2. møterunde 2013.
2. Fastgodtgjørelse for kommunestyrerepresentantene reduseres fra
kr. 3.000,- til kr. 2.500,- pr år.
3. Avtalt justert godtgjørelse ordfører og varaordfører i 2013 i forhold til budsjett.
4. Effektene av punktene 1, 2 og 3 vil for 2013 utgjøre ca kr. 95.000,5. Spørsmål om endringer i folkevalgtes godtgjørelser utover 2013 tas opp til drøfting i
forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
6. Spørsmålet om endringer i utvalgsstruktur tas opp til vurdering i forkant av ny
kommunestyreperiode fra høsten 2015

Innstilling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillinga.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Det foreslås at gjeldende møte- og utvalgsstruktur videreføres som i dag og at forutsatt
innsparingsbehov på kr. 90.000,- i budsjettet for 2013 dekkes inn på følgende måte:
1. Møtegodtgjørelse for kommunestyremedlemmer, formannskapsmedlemmer og
medlemmer i alle andre råd og utvalg reduseres fra kr. 500,- pr møte til kr. 300,- pr møte,
og møtegodtgjørelse for møtende varamedlemmer reduseres fra kr. 700,- pr møte til kr.
500,- reduksjonen gjøres gjeldende fra og med 2. møterunde 2013.
2. Fastgodtgjørelse for kommunestyrerepresentantene reduseres fra

3.
4.
5.
6.

kr. 3.000,- til kr. 2.500,- pr år.
Avtalt justert godtgjørelse ordfører og varaordfører i 2013 i forhold til budsjett.
Effektene av punktene 1, 2 og 3 vil for 2013 utgjøre ca kr. 95.000,Spørsmål om endringer i folkevalgtes godtgjørelser utover 2013 tas opp til drøfting i
forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Spørsmålet om endringer i utvalgsstruktur tas opp til vurdering i forkant av ny
kommunestyreperiode fra høsten 2015

PS 3/13 Utvikling av strandsonen på Statland
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namdalseid kommune inngår intensjonsavtale med Glømmen m/samarbeidspartnere
Vedlagte forslag til intensjonsavtale vedtas.
Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.
Det bevilges en brutto ramme på 5 mill til dekning av kommunens utgifter i prosjektet
Bevilgningen finansieres med opptak av lån.
Ved vesentlige endringer i de økonomiske forutsetningene forelegges saken
kommunestyret på nytt.

Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Forslag til intensjonsavtale og situasjonsplan 29.1.2013 ble vedlagt saken før behandling.
Ingen nye forslag til innstillinga.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Svenn Kaldahl, Sp, ba om å få vurdert sin habilitet i saken.
Roger Bendiksen, Sp, ba om å få vurdert sin habilitet i saken.
Annette Skjengen, Ap, ba om å få vurdert sin habilitet i saken.
Tom Arve Hågensen, Ap, ba om å få vurdert sin habilitet i saken.
Magne Feragen tiltrådte under behandling av habilitetsspørsmålet som vara for Svenn Kaldahl.
Per Furre tiltrådte under behandling av habilitetsspørsmålet som vara for Roger Bendiksen.
Ingen vara stilte for arbeiderpartiets representanter som ønsket sin habilitet vurdert.
Svenn Kaldahl ble erklært inhabil i hht forvaltningslovens § 6 1. ledd
Magne Feragen tiltrådte under behandling av og saken.
Annette Skjengen ble erklært inhabil i hht forvaltningslovens § 6 2. ledd med 16 mot 2 stemmer.
Tom Arve Hågensen ble enstemmig erklært habil i saken.
Roger Bendiksen ble enstemmig erklært inhabil i hht forvaltningslovens § 6 2.ledd.
Per Furre tiltrådte under behandling av saken.

Tom Arve Hågensen, Ap, ba om gruppemøte. Gruppemøte ble avholdt.
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Vedtaket lyder dermed slik:
1. Namdalseid kommune inngår intensjonsavtale med Glømmen m/samarbeidspartnere
2. Vedlagte forslag til intensjonsavtale vedtas.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.
4. Det bevilges en brutto ramme på 5 mill til dekning av kommunens utgifter i prosjektet
5. Bevilgningen finansieres med opptak av lån.
6. Ved vesentlige endringer i de økonomiske forutsetningene forelegges saken
kommunestyret på nytt.

PS 4/13 Namdal Plast AS - Søknad om endring av innvilget
egenkapitallån.
Rådmannens innstilling
Namdalseid formannskap vedtar å innvilge rente og avdragsfrihet i 5 år på resterende lån gitt til
Namdal Plast AS under sak 051/05.
Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Forslag fra administrasjonen at rente og avdragsfrihet innvilges for 5 kalenderår.
Innstillingen blir dermed:
Namdalseid formannskap vedtar å innvilge rente og avdragsfrihet i 5 kalenderår fra og med
2013 til og med 2017 på resterende lån gitt til Namdal Plast AS under sak 051/05.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Rådmannens forslag med endring enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Namdalseid formannskap vedtar å innvilge rente og avdragsfrihet i 5 kalenderår fra og med
2013 til og med 2017 på resterende lån gitt til Namdal Plast AS under sak 051/05.

PS 5/13 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning,
Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.
Rådmannens innstilling
Namdalseid kommune godkjenner med hjemmel i Matrikkelloven kap. 4 § 21 og
Matrikkelforskriftens § 59 at adresseforskriften for Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
sendes ut på offentlig høring og ettersyn til Fylkesmannen og Kartverket.
Høringsfrist 6 uker fra mottatt melding om vedtak/kunngjøring.
Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Forslag til endring fra Tone B. Fossli, Sp.:
§ 2 Kommunestyret er navnemyndighet.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Rådmannens forslag med endringsforslag fra Tone B. Fossli enstemmig vedtatt som
formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Namdalseid kommune godkjenner med hjemmel i Matrikkelloven kap. 4 § 21 og
Matrikkelforskriftens § 59 at adresseforskriften for Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
sendes ut på offentlig høring og ettersyn til Fylkesmannen og Kartverket.
Høringsfrist 6 uker fra mottatt melding om vedtak/kunngjøring.

PS 6/13 Revidering av vedtekter for barnehagedrifta i Namdalseid
kommune - gjeldende fra 1.8.2013
Rådmannens innstilling
Forslag til vedtekter gjeldende fom 01.8.2013 vedtas.
Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Innstilling Vedtak i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Forslag til vedtekter gjeldende fom 1.8.2013 vedtas.

PS 7/13 Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga (SFO) i
Namdalseid kommune - gjeldende fra 1.8.2013
Rådmannens innstilling
Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) gjeldende fom 1. august 2013 vedtas.
Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 31.01.2013
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) gjeldende fom 1. august 2013 vedtas.

PS 8/13 Søknad om fritak fra kommunale verv - Agnar Moe
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner 25.09.92 nr.107 §15 nr.1 gis Agnar
Moe, Sp., fritak fra vervet som medlem i kommunestyret og planutvalget for resten av
valgperioden.
Dette medfører at Svenn Kaldahl blir fast medlem i kommunestyret ut valgperioden.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:

Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner 25.09.92 nr.107 §15 nr.1 gis Agnar
Moe, Sp., fritak fra vervet som medlem i kommunestyret og planutvalget for resten av
valgperioden.
Dette medfører at Svenn Kaldahl blir fast medlem i kommunestyret ut valgperioden.

PS 9/13 Oppnevning av medlemmer til ungdomsråd for perioden
2012 - 2014
Rådmannens innstilling
Det foreslås at følgende medlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Kim Endre Ingvaldsen
Anna Martine Myren
Det foreslås at følgende pers. varamedlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Pers. varamedlem for Kim Endre Ingvaldsen:
Stian Warmbo Brørs
Pers. varamedlem for Anna Martine Myren:
Kathrine Porsanger Ledang
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Det foreslås at følgende medlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Kim Endre Ingvaldsen
Anna Martine Myren
Det foreslås at følgende pers. varamedlemmer oppnevnes for ny periode på 2 år:
Pers. varamedlem for Kim Endre Ingvaldsen:
Stian Warmbo Brørs
Pers. varamedlem for Anna Martine Myren:
Kathrine Porsanger Ledang

PS 10/13 Valg av nytt medlem til sakkyndig ankenemnd
eiendomsskatt
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Forslag fra valgkomiteen v/Nina E. Damås:
Forslag på nytt medlem: Kristin Fjellseth.
Forslag på personlig vara for Kristin Fjellseth: Oddveig Ressem.
Forslag på ny nestleder: Ole Melø.

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 07.02.2013
Kandidatene enstemmig valgt.
Medlemmer i sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt blir dermed:
Jostein Moe
pers. vara: Steinar Derås
Kristin Fjellseth
pers. vara: Oddveig Ressem
Ole Melø
pers. vara. Solfrid Derås
Leder: Jostein Moe
Nestleder: Ole Melø

