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Klart for første kommunestyremøte 
 

Tirsdag 15. oktober blir en historisk dag i Nærøysund 
kommune. Da konstitueres det aller første kommunestyret 
i den nye kommunen.  

 

Tirsdag skal de 37 representantene som ble valgt inn i 
Nærøysund kommunestyre samles i Rørvik samfunnshus for 
sitt første møte. Blant representantene er det både de som 
har lang erfaring fra kommunestyrene i de eksisterende 
kommunene og helt nye representanter. Totalt åtte parti har 
plass i kommunestyret.  

Det første møtet går i stor grad med til konstituering av kommunestyret. Det vil si at det skal velges 
formannskap, ordfører, varaordfører, og flere utvalg og råd. Det skal også velges representanter til 
blant annet KS sitt fylkesmøte og representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter.  

I tillegg til å gjennomføre en god del valg så skal det nye kommunestyret også behandle noen andre 
saker, blant annet reglement for folkevalgte organ i Nærøysund kommune og reglement for 
godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i kommunen. 

Det som det kanskje knytter seg størst spenning til på tirsdagens møte er valg av nytt 
kommunevåpen. Saken ble først behandlet av Arbeidsutvalget for Nærøysund, som bestemte at 
dette skulle avgjøres av det nye kommunestyret.  

Kommunestyrerepresentantene får valget mellom to alternativer. Det ene alternativet finnes 
derimot i to varianter. Der har den ene versjonen blå bakgrunn, mens den den andre har hvit 
bakgrunn. Den hvite bakgrunnen har kommet til som et tredje alternativ etter behandlingen i 
arbeidsutvalget og versjonen kom fram etter diskusjon der.  

Når kommunevåpenet er på plass så vil arbeidet med å finne en grafisk profil for Nærøysund 
kommune starte. Målet er at alle ansatte skal bruke samme ensrettete profil på blant annet brevark, 
power point-presentasjoner og lignende. Dette vil også danne grunnlaget for profil på nettsiden og 
andre områder.  

 

Nærøysunds kommunevåpen skal avgjøres på 
første kommunestyremøte i den nye kommunen. 
Valget står mellom disse motivene. Alternativet 
til høyre finnes også med hvit bakgrunn.  



Ny HR-rådgiver klar   
 

 

Jane Williksen er tilbudt stillingen som HR-rådgiver i Nærøysund kommune. Hun har lang erfaring 
fra HR-arbeid og skal jobbe sammen med de som i dag er tilknyttet HR-avdelingen.  

 

Gjennom denne nye stillingen skal Williksen i tillegg til å drive HR-arbeid internt i 
kommuneorganisasjonen også samarbeide med blant annet videregående skoler, universitet og 
andre kompetansemiljøer, samt lokalt næringsliv og aktører som driver næringsvirksomhet i 
kommunen. Målet er å bidra til økt rekruttering og bedre omdømmearbeidet i Nærøysund 
kommune.  

I sist utgave av nyhetsbrevet så informerte vi om tilsetningene av avdelingsledere innen Helse og 
velferd. Som kanskje en del fikk med seg så var det ikke opplyst hvem som fikk stillingen som 
avdelingsleder for Nærøy bo- og 
behandlingssenter 1. Vi kan nå opplyse at 
Jane Williksen ble tilbudt også denne 
stillingen, men har takket nei til den. 
Avdelingslederstillingen vil derfor bli utlyst på 
nytt om kort tid.  

Williksen har ikke skriftlig takket ja til 
stillingen som HR-rådgiver ennå, men har fått 
tilbudet og de øvrige søkerne på stillingen er 
informert.  

 

 

Rettelse 1 
 

I forrige utgave av nyhetsbrevet så hadde vi en oppdatering av tilsetninger av avdelingsledere innen 
helse og velferd. Der skrev vi at Ingunn Kjønsø var tilsatt som avdelingsleder for rus- og 
psykiatripoliklinikk i Rørvik. Dette er ikke helt riktig. Hun skal være leder for det som skal kalles 
mestringsenheten innen rus- og psykiatri. Denne skal være tilstede på både Kolvereid og Rørvik. 
Enhetsleder for rus- og psykiatritjenesten Solrunn Urdshals opplyser at Mestringsenheten skal være 
et sted der folk kan gå for å støttesamtaler, kurs og lignende.  

 

Rettelse 2  
I nyhetsbrevet 27. september omtalte vi julebordet som er under planlegging. Der sto det at 
arrangementet skal være lørdag 21. desember. Dette stemmer ikke. Det første felles julebordet for 
hele Nærøysund er planlagt til fredag 20. desember.  

Den nye HR-Rådgiveren skal både jobbe med intern HR-arbeid 
og utadrettet virksomhet. (illustrasjonsbilde) 



Odin nærmer seg en skjerm nær deg 
 

 

Førstkommende torsdag legges første episode av Nææært på Nærøysund med Odin Jensenius ut 
på nett.  

 

Nettserien «Nææært på 
Nærøysund» med Odin Jensenius 
har som målsetning å gjøre ulike 
områder av den nye kommunen 
mer kjent. Serien vil bli presentert 
på en egen nettside, på kommunens 
nettside, samt på sosiale medier. På 
nettiden skal det legges fram en ny 
episode hver torsdag fram mot 
nyttår. Episoden suppleres med litt 
faktainformasjon om området som 
besøkes, samt et innlegg om ulike 
tema.  

- Vi håper at denne blandingen med 
humor og fakta vil gjøre flere kjent 
med den nye kommunen. Det 
gjelder både de som bor her og de 
som vil lære mer om Nærøysund, 
sier kommunikasjonsrådgiver i 
kommunen Morten Wengstad 

Hver episode er på 7-10 minutter og 
blir altså tilgjengelig på nettsiden, 
Youtube og Facebook. Torsdag 17. 
oktober er det klart for første 
episode. Nettsiden får adressen 
nææært.no (eventuelt naaart.no, 
om du befinner deg et sted uten 
norsk tastatur). Det blir også linket 
til siden fra naroysund.info-siden, 
samt fra Namdalsavisas nettside 
hver torsdag.  

Allerede fredag denne uka vil det derimot bli lagt ut en liten smakebit fra reisen på Nærøysund 
kommunes facebookside og Instagram-konto. Dersom du ikke allerede følger den nye kommunens 
facebookside så oppfordres du til å gjøre det. Der får du oppdatert informasjon om hva som skjer i 
kommunen, samt de ukentlige videoene av Odin Jensenius reise gjennom Nærøysund.  

 

Den namdalske sauebonden Odin Jensenius har tatt turen over Foldabrua for å bli bedre 
kjent med Nærøysund kommune. Fra og med torsdag kan du følge serien på nett og i 
sosiale medier. 



Siste runde i Nærøysundserien i Quiz 
 

Førstkommende lørdag, den 12. oktober, er det klart for sjuende og siste runde i Nærøysundserien 
i quiz. Finalerunden går av stabelen i Fjellvang forsamlingshus i Ottersøy, og det er svært tett 
mellom lagene i teten i serien.  

 

Nærøysundserien i quiz ble startet etter et innspill på et møte ledelsen i den nye kommunen hadde 
med frivillige lag og foreninger før sommerferien. Quizarrangører over hele kommunen ble utfordret 
til å være med på serien. Totalt sju quizer er med i serien. Den første ble holdt i Gravvik i forbindelse 
med Sildvikafestialen i begynnelsen av juli. Deretter har det vært quiz på Torstad, Varøya, Rørvik, 
Kolvereid og Ofstad. Nå er det altså klart for siste og avgjørende runde. For quizen på Ottersøy på 
lørdag blir avgjørende. Det er to lag som har stilt på alle quizrundene så langt. På hver quizrunde har 
det vært mulig å sikre seg poeng etter plassering. Førsteplassen har gitt seks poeng, andreplassen 5 
og så videre, samt at en får ett poeng for deltakelse.  

De to lagene som har vært med i alle rundene har hele tiden hevdet seg helt i toppen. Det er laget 
Moho samt laget som kaller seg De jævla sosialistan og som har utspring i Nærøysund Arbeiderparti. I 
løpet av de første seks rundene har Moho tre seiere, mens De jævla sosialistan har to seiere. I tillegg 
kan lagene vise til en andreplass hver.  

Totalt så har Moho nå 30 poeng, mens De jævla sosialistan har 29 poeng. Alt avhenger dermed av 
resultatet i siste runde.  

Ingen andre lag kan ta 
igjen de to i teten. På 
tredjeplass ligger laget 
som kaller seg 50%, og 
de har passende nok 
omtrent halvparten så 
mange poeng som de 
to lagene som leder. 50 
% har vært med på fem 
av quizrundene og har 
fått 16 poeng.  

Oppfordringen går til 
alle som har mulighet 
om å støtte opp om 
siste quizrunde på 
Fjellvang på lørdag.  

 

 

 

 

 



Utlysninger på Teknisk  
 

Denne uken ble det utlyst to ledige stillinger innen Teknisk i Nærøysund kommune. Jakten er i gang 
på både rådgiver innen plan- og byggesak og ny arealplanlegger.  

 

De som jobber med plan og byggesak i Nærøysund kommune er på jakt etter nye kolleger. Denne 
uken gikk det ut utlysning av ledige stiller som arealplanlegger og rådgiver innen plan og byggesak. 
Begge stillingene er viktige i en kommune hvor det er mye byggeaktivitet for tiden.  

Rådgiveren skal blant annet drive med saksbehandling, samt følge opp kommunens tilsynsplikt og 
andre oppgaver. Blant annet i henhold til bygningsdelen i matrikkeloven.  

Arealplanleggeren skal utarbeide og bidra til utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner og 
arealplaner. Også her blir det noe saksbehandling. Blant annet med arbeid vedrørende både private 
og kommunale reguleringsplaner.  

Søknadsfrist for begge stillingene er 1. november. Dersom du vet av aktuelle kandidater så fortell 
dem om muligheten til å jobbe med utvikling i en helt ny kommune.  

Full utlysningstekst og mer informasjon finner du her: 

http://naroysund.info/ledige-stillinger/ 

 

http://naroysund.info/ledige-stillinger/
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