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Nav Nærøysund lokaliseres på 
Kolvereid 
 

Nærøysund kommune og Nav Stat er enige om at Nav-kontoret i 
Nærøysund kommune skal plasseres på Kolvereid.  

 

Nav-kontorene i Nærøy og Vikna skal samles under ett tak. Nå er det 
klart at dette kontoret vil få tilhold på Kolvereid. Det er satt i gang en 
prosess med å kartlegge rombehov for den nye kommunen i dagens 
kommunehus. Denne kartleggingen viste at det ikke var plass for et Nav-kontor med den størrelsen 
som Nav Nærøysund trenger på Rørvik samfunnshus. Derfor har partnerskapet i Nav Nærøysund blitt 
enige om å plassere kontoret på Kolvereid.  

 

Lokaliseringsutredning 

Det jobbes fortsatt med ulike alternative plasseringer av Nav Nærøysund i kommunale bygg på 
Kolvereid. Det skal ses på hvor det er mest hensiktsmessig å plassere kontoret ut fra de krav Nav har 
til sitt bruk.  

Nav er et partnerskap mellom kommunen og staten. Det er gjort en utredning om lokalisering av 
Nav-kontoret i den nye kommunen. Denne utredningen har ikke kommet fram til en konklusjon om 
hvor det er mest hensiktsmessig å legge et Nav-kontor. Nav stat mener derfor den nye kommunen vil 
kunne bli godt betjent fra Kolvereid. 

 

Skal finne den beste løsningen 

I Nærøysund kommune vil Nav være underlagt kommunalsjefen for Helse og velferd. Denne 
avdelingen vil også ha tilhold på Kolvereid, slik at det blir nærhet til ledelsen på kommunalt nivå.  

Det skal nå gjennomføres drøftinger mellom kommunen og Nav om lokalene for å finne de beste 
løsningene. Dette arbeidet involverer også lokale ledere og tillitsvalgte.  

Det er enighet om at Nav Nærøysund skal ha 
tilhold på Kolvereid. 



Ukas enhet 

Her reises det nye 
bibliotekbygget 
 

 

Første del av det nye skole- og bibliotekbygget på Kolvereid begynner nå å ta form. I denne delen skal biblioteket på 
Kolvereid holde til. Biblioteket vil ha inngang fra Sentrumsgata og det vil bli et lite torg på utsiden av bygget. Skoleelevene 
vil ha inngang fra motsatt side av bygget. 

 

Om knapt et år så flytter Nærøy folkebibliotek inn i sine nye lokaler. Da blir de samlokalisert med 
skolene på Kolvereid. Den første delen av det nye bygget begynner nå å ta form, og det er i denne 
delen biblioteket skal holde til.  

 

- Der kan du se at biblioteket reiser seg, sier biblioteksjef Gerd Torild Aune. Fra dagens 
biblioteklokaler på Kolvereid så kan hun og kollegene på biblioteket se bort på nybygget der de etter 
planen skal flytte inn i februar 2020. Den delen av skole- og bibliotekbygget som en nå begynner å se 
konturene av er der biblioteket skal inn. Skoledelen vil bli bygd rundt her.  

I nyhetsbrevene framover så vil vi fokusere på de 
mange ulike enhetene i det som skal bli Nærøysund 
kommune. Dette for alle som jobber i den nye 
kommunen skal bli bedre kjent med hele den nye 
organisasjonen der det jobber nesten 1000 personer, 
fordelt på rundt førti enheter.  



 

Gir muligheter 

I rundt 15 år så har biblioteket holdt til i 
det såkalte Kunnskapshuset i 
Sentrumsgata på Kolvereid. Her har de 
romslige lokaler med en samling på over 
40 000 bøker. Det blir litt mindre plass i 
nybygget og boksamlingen reduseres til 
20 000 enheter. Men samtidig gir 
flyttingen flere andre muligheter. Et 
viktig moment er nærheten til skolen. 
Dagens barneskole og ungdomsskole på 
Kolvereid er inne i en 
sammenslåingsprosess og biblioteket 
skal sammen med kulturskolen 
samlokaliseres med skolen.  

Biblioteket har er en lang tradisjon med 
å samarbeide med skolen, nå håper de 
at samarbeidet kan bli enda tettere med 
at elevene får biblioteket helt innpå seg i det daglige.  

 

Flere besøkende på arrangement 

Samtidig som biblioteket blir tettere på skolen så understreker biblioteksjef Gerd Torild Aune at 
viktigheten av at biblioteket skal forbli for hele befolkningen. Det er lagt opp slik at biblioteket og 
kulturskolen vil ha sin inngang fra siden som vender ut mot Sentrumsgata, skoleelevene vil ha sin 
inngang fra den andre siden.  

En annen fordel med flyttingen vil bli at 
biblioteket vil få tilgang på en del av 
fellesrommene i det nye bygget. Det gir 
muligheter når biblioteket skal ha ulike 
arrangement. I likhet med andre 
bibliotek så opplever Nærøy 
folkebibliotek en nedgang i utlån. 
Oppslutningen rundt biblioteket er 
derimot på vei oppover. Dette skyldes 
økt satsing på arrangement for 
innbyggere i alle aldre. Alt fra foredrag 
og forfatterbesøk for et voksent 
publikum til egne opplegg for 
barnehagene har stått på bibliotekets 
agenda den siste tiden. De ansatte håper 
å få fortsette med dette også i nye 
lokaler.  

Biblioteket har hatt tilhold i dagens lokaler siden 2004. De nye lokalene blir noe 
mindre, men fleksibel bruk av hele bygget åpner for nye muligheter for 
biblioteket. 

Rita B. Holthe, Anne Lise Skauvik og Gerd Torild Aune er sammen med Helen 
Rosøy de ansatte ved Nærøy Folkebibliotek. 



 

Samarbeider med Vikna 

Nærøy folkebibliotek er opptatt av at biblioteket er så mye mer enn en samling med bøker. I over 20 
år har biblioteket hatt en månedlig utstillerstafett hvor folk i nærområdet har fått ha en egen 
utstilling. Det er dessverre noe de må avvikle på Kolvereid når de flytter inn i nye lokaler, ettersom 
det ikke er plass til dette. En utelukker derimot ikke at biblioteket i den nye kommunen kan 
videreføre noe tilsvarende på Vikna. Bibliotekene i de to kommunene skal bli en organisasjon i likhet 
med kommunen for øvrig. Gerd Torild Aune forteller at de har i mange år har hatt samarbeid med 
Vikna. Først gjennom prosjektet Namdalsmuseene som ble styrt fra fylkesplan og senere gjennom 
ulike arrangement. Det blir dermed to organisasjoner som kjenner hverandre godt som samles i 
Nærøysund. 

- Vi har flere samarbeidsprosjekt på gang. Blant annet jobber vi med et lokalhistorisk prosjekt. Dette 
handler om identitet og samhold, forteller Gerd Torild Aune. Hun legger til at de har valgt seg ut 
noen emner, som samisk kultur, dialekt og kystkultur i dette arbeidet.  

De to bibliotekene samarbeider i mars også om arrangement i forbindelse med en ny biografi om 
Vikna-forfatteren Magnhild Haalke som nå blir lansert.  

 

Flere e-bøker 

Bibliotekene er som nevnt i utvikling. Mens bøker var det en stort sett lånte fra bibliotekene tidligere 
så gjorde etter hvert både CD-er og filmer sitt inntog etter hvert. Etter hvert som strømmetjenester 
for film og musikk har tatt av så har dette gått tilbake igjen. Men nå kan de bibliotek-ansatte på 
Kolvereid fortelle om en god økning i utlån av e-bøker. Med en app og et lånekort så kan man fritt 
laste ned e-bøker til nettbrett eller PC for lese tilgjengelige bøker. Dette har stadig flere oppdaget.  

Foruten hovedbiblioteket på 
Kolvereid så har Nærøy 
folkebibliotek tre mindre 
avdelinger. Det er utlånstasjoner 
på Foldereid og Lund, samt et 
kombinasjonsbibliotek på Gravvik 
oppvekstsenter. Avdelingen på 
Lund vil avvikles som følge av 
kommunereformen der Lund-
grenda blir en del av nye Namsos 
kommune.  

Totalt er det fire ansatte ved 
biblioteket, som også tilbyr 
oppsøkende bibliotektjenester til 
kommunens institusjoner.  

 

 

 

Denne uken kom de første veggene opp på bygget som skal huse biblioteket på 
Kolvereid. 



Vil ta en ny runde på investeringene 
 

 

Snorre Glørstad, som også har fungert som prosjektleder for Nærøysund kommune, har gjort noen økonomiske 
betraktninger om Nærøysund kommune. Dette har han gjort med bakgrunn i de vedtatte investeringsplanene i Nærøy og 
Vikna. 

 

Arbeidsutvalget for Nærøysund kommune fikk tirsdag en gjennomgang av de økonomiske 
perspektivene for den nye kommunen med bakgrunn i planlagte investeringer i Nærøy og Vikna. 
Nå vil det igjen jobbes for å se på investeringsnivået i den nye kommunen.  

 

Det er i gang og det planlegges store investeringer i Nærøy og Vikna. Dette vil medføre store 
låneopptak, og med det økte driftskostnader knyttet til nedbetaling av gjeld og tilhørende renter. 
Dette bekymrer prosjektledelsen i Nærøysund kommune og derfor ble saken tatt opp i 
Arbeidsutvalget for den nye kommunen på tirsdag og den skal igjen opp i fellesnemnda på onsdag. 

  

Vil gi store økonomiske konsekvenser 

Snorre Glørstad er innleid av prosjektledelsen for å se på hvilke økonomiske konsekvenser de 
planlagte investeringene og låneopptakene vil gi. Han fortalte arbeidsutvalget at de planlagte 
låneopptakene vil gi mellom 7-8 millioner kroner i økte kapitalutgifter, i tillegg vil de planlagte 
investeringene gi noen økte driftsutgifter.  



Glørstads innspill til arbeidsutvalget var å se på muligheter til å redusere de planlagte investeringene 
og se på mer kostnadseffektive og fleksible løsninger. Glørstads anbefaling er at gjeldsnivået til 
Nærøysund kommune bør samles på samme nivå som dagens to kommuner har til sammen.  

 

Fylkesmannens advarsler 

Også Trude Mathisen og Alf-Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Trøndelag deltok også på tirsdagens 
møte. De tok opp en del av det samme som Snorre Glørstad snakket om, nemlig at økt låne vil 
medføre konsekvenser. De viste også til at de investeringene som er planlagt i Nærøy og Vikna for 
tiden er høye i forhold til andre kommuner i Trøndelag. Bekymringene fra Fylkesmannens 
representanter er at 
de planlagte 
investeringen kan føre 
Nærøysund inn i et 
tøffere økonomisk 
farvann. De minnet på 
at det er krav om 
realisme i 
kommunenes budsjett 
og da må en tenke 
helhet i den nye 
kommunen og lenger 
enn 2020.  

Prosjektleder Hege 
Sørlie understrekte for 
arbeidsutvalget at det 
ikke er snakk om å 
sette en strek over de 
planene som 
foreligger, men at en 
må samsnakke for å 
kunne få en løsning 
som er best nok for alle parter.  

 

Videre til fellesnemnda 

Saken ble diskutert i arbeidsutvalget og også tillitsvalgte og verneombud fikk uttale seg om 
situasjonen.  

Politikerne ble til slutt enige om å gå for prosjektledelsen forslag til innstilling. Da med et par ekstra 
punkter.  

Saken skal avgjøres av fellesnemnda for Nærøysund kommune i møtet på førstkommende onsdag.  

Også på dette møtet vil politikerne får innføring i saken fra Snorre Glørstad og Fylkesmannens 
representanter.  

 

Seksjonsleder hos Fylkesmannen Alf-Petter Tenfjord og hans kollega Trude Mathisen minnet medlemmene 
av arbeidsutvalget på konsekvensene av høye totale låneopptak. 



Dette er innstillingen fra arbeidsutvalget til fellesnemnda: 

1. Fellesnemnda konstaterer at investeringsomfang og låneopptak for Nærøysund kommune må 
reduseres i forhold til vedtak fattet i kommunestyrene i Nærøy og Vikna  

2. Fellesnemnda ber prosjektleder starte arbeidet med budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 
med et budsjettseminar før sommerferien  

3. Forut for budsjettseminaret bes prosjektleder ta initiativ til en idedugnad hvor politisk nivå, 
administrasjon og lokalsamfunn deltar for å se på om det finnes alternative løsninger innenfor 
skoleanlegg, idrettsanlegg mv. som gir lavere kostnader men fortsatt gode tilbud for innbyggerne i 
Nærøysund kommune.  

4. Forut for budsjettseminar legger prosjektlederen fram kunnskapsgrunnlag for framtidige 
driftsutgifter i de planlagte investeringene.  

5. Forut for budsjettseminar rapporteres det på framdriften og økonomi i de eksisterende og 
pågående byggeprosjektene. 

 

Vil vente med felles rådmann 
 

Arbeidsutvalget vedtok på sitt møte å utsette saken om at prosjektleder Hege Sørlie kan tre inn 
som rådmann for både Nærøy og Vikna tidligere enn 1. januar.  

 

Arbeidsutvalget ble utfordret til å diskutere om Nærøy og Vikna skal få felles rådmann før selve 
sammenslåingen den 1. januar 2020. Medlemmene i arbeidsutvalget vedtok derimot å utsette denne 
saken. Det var Steinar Aspli som tok til orde for å utsette saken. Han mente at tiden ikke var moden 
for å ha en felles ledelse allerede nå.  

 

 

Satte ned arbeidsgruppe som skal jobbe med politikergodtgjøring 
 

Arbeidsutvalget vedtok tirsdag å sette ned en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe med 
reglementet for godtgjøring av politikerne i den nye kommunen. 

 

Dette reglementet omfatter blant annet godtgjøring til ordfører og varaordfører, samt 
møtegodtgjørelser og lignende for øvrige politikere.  

Det ble vedtatt at arbeidsgruppen skal bestå av dagens to ordførere, samt ytterligere en politiker fra 
hvert formannskap. I tillegg så skal det inn to representanter fra prosjektledelsen for Nærøysund 
kommune.  

 



Sett av 30. april 
 

Det jobbes for tiden med en felles kommunedag for alle ansatte i det som skal bli Nærøysund 
kommune. Dette vil bli et viktig kulturbyggingsarrangement. Det er foreløpig tidlig i planleggingen, 
men alle ansatte oppfordres til å merke av tirsdag 30. april til dette, og så kommer vi tilbake med 
ytterligere informasjon når brikkene begynner å falle på plass. 

 

Har søkt på ny rådmannsjobb 
 

Rådmann i Nærøy Helge Thorsen er en av søkerne på stillingen som rådmann i Brønnøy kommune.  

 

- Jeg er blitt forespurt om å søke på rådmannsstillingen i Brønnøy kommune. Det vil derfor komme ut 
en offentlig søkerliste på mandag der jeg står som søker. Jeg synes det er ryddig at dette kommer fra 
meg, før dere leser dette i avisen, opplyser Thorsen i en epost til alle ansatte i Nærøy kommune på 
fredag. Han ønsker informasjonen også ut i nyhetsbrevet slik at alle ansatte i Vikna også får samme 
informasjon. Det ble i forrige uke klart at Helge Thorsen etter planen skal inn i en stilling som juridisk 
rådgiver i Nærøysund kommune fra 1. januar 2020.  

- Slik som i alle søkeprosesser så vil dette ta noe tid og det er ikke sikkert jeg får stillingen eller at vi 
blir enige. I mellomtiden og i ettertid, fortsetter jeg å ha fokus på det som skjer i Nærøy og 
Nærøysund, skriver Thorsen.  

   

Årets første møte i fellesnemnda 
 

Førstkommende onsdag er det klart for årets første møte i Fellesnemnda i Nærøysund kommune.  

 

Tre saker står på sakslista. Blant annet saken om samordning og dimensjonering av 
investeringsprosjekter som er omtalt tidligere i dette nyhetsbrevet. I tillegg skal budsjettet for 
kommunesammenslåingen behandles, samt endelig avgjørelse om politisk organisering som ble 
behandlet av arbeidsutvalget tidligere i februar og som er omtalt i et tidligere nyhetsbrev.  

Hele sakslisten kan du finne her: 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1016&documentTypeId=
MI 

 

 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1016&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1016&documentTypeId=MI
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