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Vel gjennomført kommunedag 
 

 

Til sammen 850 kommuneansatte var med på den første kommunedagen for Nærøysund kommune. Sigurd Granmark tok 
for seg både endringsutfordring og det å være en god kollega på sitt innlegg på kommunedagen.  

 

Da er det første store fellesarrangementet for Nærøysund kommune gjennomført. 
Kommunedagen i Rørvikhallen samlet 850 ansatte i den nye kommunen, og dyktige 
foredragsholdere ga forhåpentligvis kommunens medarbeidere litt påfyll som er god å ha med seg 
i sammenslåingsprosessen.  

 

Gjennomføringen av den store kommunedagen gikk ganske knirkefritt. Den største utfordringen var 
at foredragsholder Dora Thorhallsdottir fikk flyet sitt kansellert og gikk glipp av første 
gjennomkjøring. Det løste seg med at den andre foredragsholderen, Sigurd Granmark på fem 



minutters varsel utvidet sitt innlegg til det dobbelte, og deltakerne på 
denne økten fikk dermed ekstra mye av den tidligere Adidas-toppens 
tanker om å tilpasse seg endring på arbeidsplassen, trivsel på 
arbeidsplassen og det å være en god kollega.  

 

Relasjoner 

Dora Thorhallsdottir er til daglig relasjonsterapeut og brukte sin 
avdeling til å snakke om relasjoner mellom folk – også på 
arbeidsplassen. Hun var blant annet innom hvilke ord vi bør bruke i 
samtaler med andre for å skape en god relasjon.  

- Bruk personlig språk når du snakker med andre. Bruk jeg, ikke man, 
du, vi. Når du begynner med jeg først i setningen så tar du ansvar for 
det du sier, sa Thorhallsdottir. Hun var også innom temaet at enkelte 
ofte går på akkord med seg selv for å kunne tilfredsstille andres 
forventninger av deg.   

 

Dora Thorallsdottir skapte god stemning i Rørvikhallen for deltakerne på andre økt på kommunedagen. 

Vi-følelse 

Prosjektleder og påtroppende rådmann i Nærøysund Hege Sørlie fikk også delt sine tanker om 
arbeidet med å bygge den nye kommunen. En viktig del av et slikt arrangement er at de ansatte i 

Sigurd Granmark tok på sparket på 
seg ansvaret med å doble lengden 
på foredraget sitt da Dora 
Thorallsdottirs fly ble kansellert 



dagens to 
kommuner skal få 
en VI-følelse rundt 
etableringen av 
Nærøysund. Dette 
er nødvendig for at 
den nye 
organisasjonen skal 
virke når ansatte fra 
to forskjellige 
kulturer skal 
samarbeidet og lage 
enda bedre 
tjenester for 
innbyggerne i 
kommunen.  

Prosjektlederen og de øvrige som har stått bak arrangementet er veldig godt fornøyd med 
gjennomføringen av tidenes første kommunedag for Nærøysund kommune.  

- Jeg synes dette ble veldig bra, sier Hege Sørlie.  

 

 

Flere elever fra kulturskolen sørget for underholdning for deltakerne på kommunedagen. 

 

Prosjektleder Hege Sørlie presenterte sin ledergruppe for deltakerne på kommunedagen. 



Sto opp for Camus Namdal 
 

 

Deltakerne på andre pulje på kommunedagen stilte seg opp i protest mot forslaget om en sterk redusering av studietilbudet 
ved Campus Namdal i ved Universitetet Nord i Namsos. 

 

Samme dag som det var kommunedag for Nærøysund var det også en stor markering i Namsos for 
å markere viktigheten av at sykepleierutdanningen, vernepleierutdanningen og 
farmasøytutdanningen i ved Nord Universitet i byen opprettholdes. De ansatte i Nærøysund 
kommune stilte seg bak denne kampen.  

 

Prosjektleder Sørlie, som selv er utdannet ved 
sykepleierutdanningen i Namsos, fikk de 
kommuneansatte til å stå opp for kravet om at 
undervisningstilbudet ved Universitetet Nords 
avdeling i Namsos må bestå. Hun understreket 
viktigheten for hele regionen at dette tilbudet består. 
Hele Namdalen har behov for tilgang på de gode 
fagarbeiderne som utdannes i Namsos, og det er av 
stor betydning at det gis et slikt utdanningstilbud nært 
der folk bor. Både Sykehuset Namsos og kommunene i 
Namdalsregionen er avhengig av utdanningstilbudet.  

På begge sesjonene på kommunedagen stilte de 
ansatte i Nærøysund-kommunene seg opp og støttet kravet om å beholde utdanningen. En del 
ytternamdalinger, blant annet ordførerne og den påtroppende rådmannen deltok også i markeringen 
for opprettholdelse som ble arrangert i Namsos på tirsdag kveld.   

Også deltakerne på første pulje sto opp for studieplassene i 
Namsos. 



God interesse fra lag og foreninger 
 

Rundt femti personer fra lag og foreninger i hele Nærøysund deltok da prosjektledelsen for 
Nærøysund kommune inviterte til åpent møte på mandag kveld. Både den frivillige sektoren og 
kommunen ønsker et videre samarbeid for å skape mer bo- og blilyst i den nye kommunen.  

 

Bakgrunnen for møtet var at prosjektledelsen for Nærøysund kommune ønsker en god dialog med de 
frivillige lag og foreningene. I første omgang så gjelder dette ulike markeringer i forbindelse med 
sammenslåingen.  

 

Nærøysundfestival 

Det jobbes nå med en markering av at kommunesammenslåingen nærmer seg. Dette vil skje med en 
Nærøysundfestival som går av stabelen i september. Planen er at denne festivalen skal inkludere det 
som skjer av aktiviteter blant lag og foreninger i Nærøysund i denne perioden. I tillegg så vil det bli 
noen arrangement som er spesielt tilpasset denne festivalen.  

- Tanken bak er å kunne vise mangfold av frivillige lag og foreninger i Nærøysund kommune. Vi har et 
variert utvalg av organisasjoner i alle størrelser og interesseområder. Disse holder til rundt i hele det 
store området som snart blir Nærøysund, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune 
Morten Wengstad, som har en oppgave å jobbe med kulturbyggingen i den nye kommunen.  

 

Workshop 

- Det at Nærøysund kommune har et aktivt lag- og foreningsliv er viktig for å kunne gi de som bor i 
kommunen en meningsfylt fritid. Dette gjelder for folk i alle aldre, sier Wengstad.  

På mandagens møte ble det enighet om å jobbe videre med planene og det kom ønske om å få til 
noen workshoper eller lignende for å finne gode løsninger for idretts- og kulturlivet i forbindelse med 
Nærøysundfestivalen 
og også videre etter 
sammenslåingen. 
Det jobbes med å få 
til en slik samling før 
sommerferien. Det 
vil komme ut 
nærmere beskjed om 
når og hvor dette 
skal være når sted og 
dato er avgjort.  
 

 

 

Det var godt oppmøte på informasjonsmøtet for Nærøysunds lag og foreninger på mandag. (foto: Sverre 
Ottar Nordahl) 



Ukens enhet 

Alltid på vei 
 

 

Disse staute karene utgjør halvparten av uteseksjonen i Nærøy kommune. 

 

De ansatte i kommunalteknikk i Nærøy kommune har ansvar for rundt 15 mil med kommunal vei, 
et vannledningsnettverk på rundt 20 mil, samt gatelys, idrettsanlegg, avløpsanlegg og mer til.  

 

Nærøy er en omfangsrik kommune, det vet i alle fall de ansatte på Kommunalteknikk – eller 
uteseksjonen som det kalles internt. Enheten har ni stillinger. En av disse står for tiden vakant.  

Fra sin hovedbase ved kommunelageret på industriområdet på Kolvereid så reiser karene ut til hele 
kommunen for å drive og vedlikeholde kommunale veger, gatelys, idrettsanlegg, kaier, vassverk, 
høydebasseng, avløpsrenseanlegg, avløpspumpestasjoner og ledningsnettet for vann og avløp.  

 

15 mil vei 

Det er kanskje veiene som folk flest merker av det uteseksjonen jobber med. Nærøy kommune har 
nesten femten mil med kommunal vei. Av dette er bare 28 kilometer asfaltert. Enhetsleder Kurt 
Kristiansen sier at de har et etterslep på vedlikeholde av en del av veiene, det skyldes økonomien. 
Det er kostbart og tidkrevende å holde så mange kommunale veier i god stand.  

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.  



En del av veivedlikeholdet gjennomføres av etatens egne ansatte, mens resten gjøres av innleide 
aktører. Kommunens budsjett på sommervedlikehold på veiene er på 2,5 millioner kroner. Det 
tilsvarer 16-17 kroner per kilometer vei. I tillegg så investeres det rundt 4,8 millioner kroner i året på 
de kommunale veiene.  

 

Gjør mye selv 

Når det gjelder vintervedlikehold så har det denne vinteren vært utført av kommunens egne ansatte 
på Kolvereid, mens innleide entreprenører har hatt ansvar for de øvrige kommunale rodene. Til 
vintervedlikehold er det satt av rundt fem millioner kroner. Det tilsvarer 33-34 kroner per meter vei.  

Kommunen har de senere årene skaffet seg en del utstyr til både brøyting, kantklipping, 
veistikkeutsetting 
og opptaking. De 
ansatte i Nærøy har 
også leid ut noe av 
dette utstyret til 
Vikna kommune. 
Det er dermed 
allerede litt 
samarbeid mellom 
de to avdelingene 
som vil bli en felles 
etat i Nærøysund 
kommune. Kurt 
Kristiansen er 
ansatt som 
enhetsleder også 
for den felles 
enheten i den nye 
kommunen.  

 

Vann og avløp 

Mens kommunale veier er det innbyggerne kanskje tenker mest på når det kommer til 
kommunalteknikk, så er det som ligger under veiene minst like viktig. Vann og avløp er en av 
kommunens viktigste tjenester. Til sammen er det 200 kilometer med vannledning i jorda i 
kommunen. Nærøy kommune har ansvar for fire vassverk. Disse leverer rundt 1 750 000 kubikkmeter 
vann i året. Den klart største delen av dette står Nærøy og Vikna fellesvassverk for. Vassverket som 
henter vann fra Rokkvatnet leverer 1,6 millioner kubikkmeter vann i året til innbyggere og næringsliv 
i både Nærøy og Vikna. Nærøy kommune er nå vertskommune for driften av fellesvassverket og det 
vil nok få navnet Nærøysund vassverk ved inngangen i ny kommune.  

Kommunalteknisk har sitt hovedsete ved kommuneverkstedet på industriområdet på Kolvereid. Her 
har de hatt tilhold i over tretti år. Kommunen har etter hvert fått mye utstyr slik at de kan 
gjennomføre mye av vedlikeholdsarbeidet selv. 



Vassverket har sin hovedbase på Finne i Nærøy. Dette er også en viktig grunn til at tre av de ansatte i 
enheten 
bytter på å ha 
teknisk vakt. 
Da kan de 
raskt rykke ut 
dersom det er 
noen feil ved 
dette anlegget 
eller andre av 
de tekniske 
anleggene. De 
ansatte som 
inngår i 
vaktordningen 
har vakt hver 
tredje uke.  

 

 

 

Oppgradering på gang 

Nærøy kommune har en plan med oppgradering av vann- og avløpsnettet. På Kolvereid har en 
kommet i gang. Dette er nødvendig av flere årsaker. En grunn er at det eldste nettet er gammelt og 
nedslitt. En annen er at på store deler av Kolvereid er det felles ledningsnett for kloakk og det som 
kommer ned som nedbør. Dette betyr at det til tider blir veldig mye vann i avløpene, noe som skaper 
utfordring ved pumpestasjonene. Det nye 
ledningsnettet vil gi separate løsninger 
som vil forhindre dette. Kommunen står 
også foran et behov for å oppgradere 
pumpestasjonen på Kolvereid.  

Foruten fellesvassverk-anlegget så har 
Nærøy kommune kommunale vassverk 
både på Kjella, Gravvik og Oplø.  

Blant de ansatte så har en ulik 
kompetanse. Nå må de være litt potet og 
jobbe med mange ulike oppgaver. Målet 
er å kanskje bli litt mer spesialisert når en 
får en felles kommunalteknisk enhet for 
Nærøysund kommune.  

 

 

 

Det som i dag kalles Nærøy og Vikna fellesvassverk styres av kommunalteknisk i Nærøy. Her fra hovedbasen på 
Finne ved Kolvereid. 

Kommunalteknisk holder til rett ved brannstasjonen på Kolvereid og har også 
lager i deler av dette bygget. 



Ungdommene samlet seg 

 

Ungdommer fra ungdomsskolene og videregående skoler i Nærøy og Vikna var samlet til ungdomskonferanse på mandag 

Mandag inviterte ungdomsrådene i Nærøy og Vikna medlemmene i elevrådene på 
ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen til en ungdomskonferanse i Rørvik 
samfunnshus. Ungdommene brukte dagen til å diskutere hva de vil ha fokus på i byggingen av den 
nye kommunen.  

 

Det var medlemmene i ungdomsrådene selv som hadde regien på møtet og elevrådene ble utfordret 
til å komme med innspill til saker som de ville ha fokus på i forbindelse med 
kommunesammenslåingen.  

Både viknaordfører Amund Hellesø og prosjektleder og påtroppende rådmann Hege Sørlie tok turen 
innom konferansen for å høre litt om de sakene som ungdommene var opptatt av. Dette var saker 
som fraværsgrenser og andre forhold på skolen, bedre kollektivtransport og mer fokus på 
søppelryddig og miljø.  

Hellesø og Sørlie tok med seg innspillene fra ungdommene og ga svar på hva de selv kunne gjøre for 
å få rettet på de utfordringene de tok opp.  

 

Ny enthetsleder klar 
 

Denne uken ble Monica Wannebo tilbudt jobben som enhetsleder for Maks – som står for 
Mangfolds- og kvalifiseringssenter. Dette omfatter flyktningetjenesten og innvandringstjenesten i 
dagens kommuner. Wannebo er i dag leder for innvandringstjenesten i Nærøy kommune.  
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