Møteprotokoll

Utvalg:

Namdalseid kommunestyre

Møtested: Solhaug Grendehus
11.09.2014
Dato:
Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Steinar Lyngstad
Tone Beate Fossli
Christina Staven
Nils Johan Kaldahl
Nina Edel Damås
Svenn Kaldahl
Astrid Hildrum Fossum
Bjørn Dag Derås
Ragnar Westerhus
Kåre Heggdal
Jorunn Hansen
Annette Skjengen
Arne Bratberg
Bjørn Engen
Hans Jarle Stein
Magne Derås
Olav Johan Mork

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

Forfall:
Navn
Agnar Forbord
Roger Bendiksen

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ingen

Møtte for

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kjell Einvik
Rådmann
Torgeir Skevik
Personalsjef
Jan Morten Høglo Økonomisjef
Tore Brønstad
Sektorleder helse og omsorg
Aase Hynne
Sekretær

Merknader
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Orienterings- og drøftingssaker:
Prosjekt “Kultur for livet”
Kultursjef Lisbeth Lein i lag med Jostein Nordtug og Inger Marie Hanssen hadde orientering og
framvisning av video fra prosjektet “Kultur for livet”.
Namdalen sammen – Regionsamarbeid fordi det gjør oss sterkere
Prosjektleder Susanne Bratli orienterte om status i prosjektet.
Midtre Namdal samkommune
Orientering om status v/ordfører Steinar Lyngstad.
Ras på Statland
Orientering om status v/rådmann Kjell Einvik.
Sykkelmesterskapsfinale i regi av Trygg Trafikk og MA på Steinkjer 6. sept.
Orientering v/Olav Johan Mork.
Skoleelever fra hele Nord-Trøndelag deltok.
Ane Katrine Mølsleth fra Namdalseid skole tok en flott 2. plass.
Inn-Trøndelag brannvesen IKS
Visning av brannbil og tankbil med div. utstyr.

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 31/14

Referatsaker

PS 32/14

Status i vegprosjektet Fv 17 Namsos-Steinkjer inklusiv
Fv 720 til Malm

PS 33/14

Oppnevning av utvalg ang. kommunereformen

PS 34/14

Oppfølging av revisjonens rapport vedrørende
ombygging av Namdalseid kommunehus i 2013

PS 35/14

Søknad om fritak fra politiske verv

Lukket

PS 31/14 Referatsaker
RS 10/14 Framtidig skolestruktur - vedtak 19.06.14 i Flatanger kommune
RS 11/14 Statstilskudd for 2014 til etablering av frivilligsentral - tilskuddsbrev
RS 12/14 Tildeling av midler til utvikling - prosjektet forebyggende tiltak for
diabetes og overvekt
RS 13/14 Tilskudd til etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens
RS 14/14 Vedtak vedr prostitilhørighet for Namdalseid og Statland sokn
RS 15/14 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med
snøscooterløyper
RS 16/14 Fastsetting av valgdag
RS 17/14 Informasjon vedr. forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Referatsakene tas til orientering og vedlegges møteboka

PS 32/14 Status i vegprosjektet Fv 17 Namsos-Steinkjer inklusiv Fv
720 til Malm
Rådmannens innstilling
Namdalseid kommune tar status i vegprosjektet Fv. 17Steinkjer-Namsos inkludert fv. 720 til
Malm til orientering.

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Forslag fra ordfører:
Status i prosjektet pr 11.9.2014 tas til orientering.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Status i prosjektet pr 11.9.2014 tas til orientering.

PS 33/14 Oppnevning av utvalg ang. kommunereformen
Rådmannens innstilling
Som utvalg for oppfølging av kommunereformen i Namdalseid oppnevnes formannskapet samt
1 fast representant for hvert av de øvrige partiene i kommunestyret.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Tilleggsforslag fra Bjørn Engen, Ap.:
Mandat for utvalget vil høsten 2014 være bl.a.:
1.
2.
3.
4.

Avklare hva som skal utredes, dvs behov for beslutningsgrunnlag
Avklare innretning for et mulig samarbeid og aktuelle kommuner
Vurdere å ta initiativ til drøftinger med aktuelle kommuner
I samarbeid med administrativ ledelse gjennomføre drøftinger med aktuelle
samarbeidspartnere
5. Planlegge involvering av innbyggerne
6. Eventuelt avklare hvilken framdriftsplan kommunen for egen del vil gå inn for
Utvalget skal følge prosessen rundt kommunereformen tett og vil ha en rådgivende funksjon
overfor kommunestyret. Alle beslutninger tas av kommunestyret.
Rådmannen vil være sekretær for utvalget.

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Engen enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Som utvalg for oppfølging av kommunereformen i Namdalseid oppnevnes formannskapet samt
1 fast representant for hvert av de øvrige partiene i kommunestyret.
Mandat for utvalget vil høsten 2014 være bl.a.:
1. Avklare hva som skal utredes, dvs behov for beslutningsgrunnlag
2. Avklare innretning for et mulig samarbeid og aktuelle kommuner
3. Vurdere å ta initiativ til drøftinger med aktuelle kommuner

4. I samarbeid med administrativ ledelse gjennomføre drøftinger med aktuelle
samarbeidspartnere
5. Planlegge involvering av innbyggerne
6. Eventuelt avklare hvilken framdriftsplan kommunen for egen del vil gå inn for
Utvalget skal følge prosessen rundt kommunereformen tett og vil ha en rådgivende funksjon
overfor kommunestyret. Alle beslutninger tas av kommunestyret.
Rådmannen vil være sekretær for utvalget.

PS 34/14 Oppfølging av revisjonens rapport vedrørende ombygging
av Namdalseid kommunehus i 2013
Rådmannens innstilling
Tilbakemeldingen tas til orientering.
Behandling i Namdalseid formannskap - 04.09.2014
Forslag på endring av innstillingen fra Arne Bratberg, Ap.:
Tilbakemeldingen tas til etterretning.
Innstilling i Namdalseid formannskap - 04.09.2014
Forslag fra Arne Bratberg enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.
Behandling i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Ingen nye forslag til innstillingen.
Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Tilbakemeldingen tas til etterretning.

PS 35/14 Søknad om fritak fra politiske verv
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner 25.9.92 nr. 107 § 15 nr. 1 gis Toril
Svarva, Sp., fritak fra vervet som 1. vara til kommunestyret og som medlem i Namdalseid
fjellstyre for resten av valgperioden.
Dette medfører opprykk av de øvrige varamedlemmene til kommunestyret for Senterpartiet ut
valgperioden.
Det må velges nytt medlem i Namdalseid fjellstyre for Toril Svarva.

Behandling i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Ingen nye forslag til innstillingen.
Forslag til nytt medlem i Namdalseid Fjellstyre: Christina Staven.

Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 11.09.2014
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder dermed slik:
Med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner 25.9.92 nr. 107 § 15 nr. 1 gis Toril
Svarva, Sp., fritak fra vervet som 1. vara til kommunestyret og som medlem i Namdalseid
fjellstyre for resten av valgperioden.
Dette medfører opprykk av de øvrige varamedlemmene til kommunestyret for Senterpartiet ut
valgperioden.
Nytt medlem i Namdalseid Fjellstyre: Christina Staven

