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Kommunestyret er på plass 
 

 

Dette er det nye kommunestyret i Nærøysund kommune.Foran sitter det nye formannskapet som består av fra venstre: 
Espen Lauritzen (Sp), Anette Laugen (Sp), Marit Dille (H), Tordis Fjær Solbakk (V), ordfører Amund Hellesø (Ap), varaordfører 
Terje Settenøy (FrP), Mildrid Finnehaug (Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF).Andre rekke: Hallvard Laugen (Sp), 
Gunnar Eirik Volden (Sp), Frode Setran (SV), Svein Kåre Johansen (MDG), Morten Aleksander Haugerøy (FrP), May-Linn 
Waagø (FrP), Barbro Gravseth (Ap), Hedevika Ulsund (Sp), Roy Angelo (Ap), Tove Torstad (Ap), Siw Hanne Berg (Ap).Tredje 
rekke: Steinar Livik (vararepresentant Sp), Olav Wendelbo (Sp), Stein Bakken (FrP), Roald Dolmen (H), Siv Tove Arnøy (H), 
Dag Erik Thomassen (vararepresentant H), Line Bakke Fjær (Ap), Brit Karin Theimann (Ap), Terje Sørvik (Ap).Fjerde rekke: 
Stian Aakre (Sp), Adrian Aspli (Sp), Bjørn Ola Holm (V), Tom Roger Moen (H), Dagfinn Eriksen (Ap), Jan Erik Sørhaug (Ap), 
Sture Karlsen (Ap), Lars Fredrik Mørch (Ap). 

 

Tirsdag gjennomførte kommunestyret i Nærøysund sitt første møte. Der ble både formannskap, 
ordfører, varaordfører og medlemmene i de største utvalgene i kommunen valgt.  

 

Det var en høytidelig og spennende dag for de 37 representantene som samlet seg for første gang i 
Rørvik samfunnshus på tirsdag. Da ble det konstituerende kommunestyret gjennomført og det ble 



gjennomført flere valg. Valgprosessen gikk greit for seg og ble i stor grad gjennomført som et 
avtalevalg, det vil si at en valgnemnd hadde laget forslag til kommunestyre om kandidater til utvalg 
og råd.  

 

Nytt formannskap 

Det første som var valgt var formannskap. Her gikk kommunestyret inn for valgnemndas forslag. Det 
innebærer at de faste medlemmene i formannskapet er: Amund Hellesø (Ap), Mildrid Finnehaug 
(Ap), Ingunn Lysø (Ap), Thor Lanesskog (KrF), Terje Settenøy (FrP), Espen Lauritzen (Sp), Anette 
Laugen (Sp), Marit Dille (H) og Tordis Fjær Solbakk (V). Vararepresentanter er fra Arbeiderpartiet i 
følgende rekkefølge: Sture Karlsen, Lars Fredrik Mørch, Tove A. Torstad, Dagfinn Eriksen og Barbro 
Gravseth. Fra FrP: Stein Bakken, May Linn Waagø og Morten A Haugerøy. Fra Senterpartiet: Stian 
Aakre, Gunnar Eirik Volden, Anita Marø og Hedevika Ulsund. Fra Høyre: Håkon Holand, Siv Tove 
Arnøy og Tom Roger Moen, samt Bjørn Ola Holm (V), Frode Setran (SV) og Svein Kåre Johansen 
(MDG).  

Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer. Her ble Amund Hellesø valgt til 
ordfører med 21 av stemmene. Opposisjonen fremmet forslag på Marit Dille som ordfører. 
Avstemningen om varaordførerplassen var jevnenere. Her ble Terje Settenøy valgt med 19 stemmer 
mot 18 stemmer for Espen Lauritzen som ble foreslått som motkandidat.  

 

Her er kommunestyret i Nærøysund samlet til møte for aller første gang. 

To hovedutvalg 

Nærøysund kommune vil ha to hovedutvalg som får ansvar for hver sine hovedområder. Det ene er 
utvalg for Næring og natur, som blant annet jobber med saker som omhandler tekniske tjenester, 
detaljplaner og byggesaker, landbruk, skogbruk og havbruk, fiskeri, viltforvaltning, miljøvern og 
samferdsel. Det andre er Utvalg for folk. Dette utvalget skal jobbe med blant annet skole, 
barnehager, kultur og helse- og sosialsaker.  

I utvalg for Næring og natur ble Gunnar Eirik Volden fra Senterpartiet valgt til leder, mens Tove Anita 
Torstad fra Arbeiderpartiet blir nestleder. De faste medlemmene i utvalget er for øvrig: Jan Erik 
Sørhaug (Ap), Barbro Gravseth (Ap), Petter Stevik (KrF), Stein Bakken (FrP), Hedevika Ulsund (Sp), Dag 
Erik Thomassen (H) og Svaein Kåre Johansen (MDG). 



Mildrid Finnehaug fra Arbeiderpartiet ble leder i utvalg Folk. Tom Roger Moen ble valgt til nestleder. 
Utvalget består for øvrig av Lars Fredrik Mørch (Ap), Dagfinn Eriksen (Ap), Siw-Hanne Berg (Ap), May 
Linn Waagø (Frp), Anita Marø (Sp), Adrian Aspli (Sp) og Eline Devik (SV). 

 

Fornøyd ordfører 

Etter møtet så oppsummerte nyvalgt ordfører Amund Hellesø det første kommunestyremøtet med å 
si at dette lover godt for videre samarbeid. Samtidig så er han ydmyk over å ha blitt valgt til første 
ordfører i Nærøysund kommune.  

- Jeg er stolt av å bli valgt til første ordfører i Nærøysund, sa Hellesø, som har fire år bak seg som 
ordfører i Vikna. Nå skal han bli enda bedre kjent med nærøydelen av den nye kommunen og han 
tror at de to kommunene som snart blir historie kan utfylle hverandre godt på mange områder. Han 

har også store forhåpninger for veien 
videre. 

- Jeg har en oppfatning av at alle 
partier i kommunestyret har et genuint 
ønske om å utvikle Nærøysund. Det vil 
være partipolitiske uenigheter, det er 
sånn poltikken er. Jeg er helt sikker på 
at alle som satt i salen her i dag ønsker 
å bidra til en god bygging av nye 
Nærøysund, sa ordføreren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amund Hellesø er stolt og glad for å ha blitt valgt 
til Nærøysunds aller første ordfører. 



 

Jakten på kommunevåpenet er over 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sitt aller første møte så bestemte kommunestyret i Nærøysund kommunevåpenet som skal 
symbolisere den nye kommunen. De gikk inn for alternativet med en grønn og blå flette på hvit 
bakgrunn.  

 

Kommunestyret fikk i utgangspunktet tre alternativ å velge mellom. Det ene var samme motiv med 
to alternative bakgrunner. En blå bakgrunn og en hvit bakgrunn. Det tredje alternativet var en bru 
hovedelementet.  

Det ble ingen stor debatt i kommunestyret om kommunevåpenet, men en del av representantene 
fremmet sitt syn for de ulike alternativene. Samtidig så sa flere av dem at de godt kunne leve med 
begge alternativene.  

Flertallet i kommunestyret gikk inn for alternativ 2B, som var en blå og grønn-kombinasjon som har 
mye symbolikk i seg. Det første en tenker på når en ser Nærøysunds kommunevåpen er 
sammenflettingen mellom hav og land. Dette representerer det som har vært hovednæringene i 
området i mange generasjoner – landbruk, fiskeri og havbruk. Samtidig så kan dette symbolisere en 
bru som går over sundet som har gitt kommunen navn. Formen på figuren kan også symbolisere et 
tau eller en flette som binder noe samme og er et tegn på samhold og samarbeid. Med enda mer 
fantasi så kan en også se formen av en fisk i de blå delene på kommunevåpenet. Kommunevåpenet 
åpner dermed opp for flere fortolkninger. Samtidig så er det er moderne og stilrent våpen som har 
blitt godt mottatt av innbyggerne.   

Den endelige utformingen av kommunevåpenet er utført av grafisk designer Kasia Dyna, som driver 
Nowa Designverksted, som har kontor i Ottersøy.  

Nå starter jobben med å utarbeide en grafisk profil for den nye kommunen. Kommunevåpenet 
dannet grunnlaget for dette.  

 

Slik blir Nærøysund 
kommunes 
kommunevåpen. Det 
vedtok kommunestyret på 
tirsdag. 



Overtar den politiske ledelsen i Nærøy  
 

 

Etter fire år som varaordfører rykker Rune Arstein fra Høyre opp til ordfører de siste 78 dagene før Nærøy kommune blir 
historie. Wenche Finseth fra Senterpartiet er valgt til ny varaordfører ut perioden. 

 

De siste 78 dagene i Nærøy kommunes historie så er det Rune Arstein fra Høyre som er ordfører og 
Wenche Finseth fra Senterpartiet som er varaordfører. Det vedtok kommunestyret i Nærøy 
mandag ettermiddag.  

 

Ordfører i Nærøy gjennom 21 år Steinar Aspli fra Senterpartiet har søkt permisjon fra vervet ut året 
på grunn av at han er valgt til Senterpartiets gruppeleder på fylkesplan. Mandag ga kommunestyret 
Aspli permisjon fra ordførervervet og det innebar samtidig at Rune Arstein, som har vært 
varaordfører den siste perioden rykker opp som ordfører. Dette førte til at det måtte velges ny 
varaordfører. Kommunestyret vedtok at Wenche Finseth skulle bli ny varaordfører i de siste dagene 
før Nærøy er historie.  

Tirsdag skal Nærøysund kommunestyre ha sitt første møte, men de to eksisterende 
kommunestyrene i Nærøy og Vikna vil virke parallelt fram til nyttår for å ta seg av saker som gjelder 
bare den ene kommunen. De gamle kommunestyrene vil også ha ansvaret for å avvikle Nærøy og 
Vikna som kommuner.  

Rune Arstein vil gå inn i full stilling som ordfører i Nærøy fra denne uken og tar alle oppgaver som 
ordføreren skal ha. Høyremannen Arstein blir dermed siste sittende ordfører i Nærøy kommune.  



Klart for offisiell åpning av aktivitetspark på Kolvereid 
 

 

Aktivitetsparken på Kolvereid er tatt i bruk og på lørdag blir det offisiell åpning. 

Lørdag blir det offisiell åpning av den nye aktivitetsparken på Kolvereid Torg. Allerede har flere 
utforsket de nye apparatene som skal gjøre området ved torget mer attraktivt og til en møteplass 
på stedet.  

 

Det er Nærøy kommune sammen med frivillige organisasjoner og næringslivet som har stått for 
opparbeidelsen av den nye aktivitetsparken. Det meste av kostnadene er dekt med sponsormidler og 
bevilgninger fra blant annet Norsk Tipping og Gjensidigestiftelsen.  

Parken har stått ferdig i noen uker og den har allerede blitt mye brukt, og det av folk i alle aldre. Her 
er det mulighet til å utfordre både balanse og klatreferdigheter. Det er også et par trampoliner i 
bakken og området er dessuten utstyrt med en paviljong. I det hele så har dette gitt området et stort 
løft.  

Lørdag klokken 12.00 er det klart for offisiell åpning av parken. Både ordfører i Nærøy Rune Arstein 
og den nye ordføreren i Nærøysund kommune Amund Hellesø deltar og holder taler. I tillegg blir det 
taler fra næringslivet ved Turid Hatling Finne og fra Kolvereid Vel ved Randi Finne. Det blir dessuten 
opptredener av både drillerne i Kolvereid skolekorps og turnere fra Kolvereid IL.  

Kolvereid Vel holder lokalet sitt på torget åpent under arrangementet og velforeningen spanderer 
også pølser, kaffe og saft på alle som kommer på åpningen. Kolvereid Vel arrangerer også natursti 
med premier og alt er gratis.  

Etter åpningsseremonien så inviterer Kolvereid Sanitetsforening til turmarsjen «Gå for Care». Her kan 
en velge mellom tre ulike løyper og startkontingenten går til inntekt for årets TV-aksjon som går til 
organisasjonen Care.  



Nææært på Nærøysund er i gang  
 

 

På Foldereid fikk Odin prøve en elektrisk sykkel. Fotograf Martin Fossland foreviget sekvensen og den er å se i første episode 
av «Nææært på Nærøysund med Odin Jenseius» som nå er tilgjengelig på nett. 

 

Onsdag ettermiddag var det premiere for nettserien «Nææært på Nærøysund med Odin 
Jensenius». I løpet av elleve episoder fram mot nyttår skal den halvøkologiske sauebonden Odin 
Jensenius sammen med seerne bli bedre kjent med ulike deler av Nærøysund kommune.  

 

Allerede har rundt 3000 personer fått med seg første episode av «Nææært på Nærøysund med Odin 
Jensenius» via nettsiden nææært.no. Nå venter ytterligere ti episoder fra reisen på publisering hver 
onsdag ut året.  

Første episode starter ved Nærøysunds innfallsport østfra, Foldabrua og Foldereid. Odin møter to av 
kafégjestene på Krambua kafé på Foldereid og får litt av deres livshistorier. I de øvrige episodene så 
reiser han på kryss og tvers i den nye kommunen for å bli bedre kjent med de som bor her og hva de 
driver med. Både bedrifter, skoler og kulturinstitusjoner får besøk. Neste uke går turen til området 
rundt selve Nærøysundet, nærmere bestemt Marøya og Ottersøy.  

Hver episode legges på onsdager tilgjengelig på nettsiden nææært.no og her suppleres videoene 
med tekster som presenterer de ulike delene av Nærøysund og folket som bor der. Episodene legges 
også ut på Facebook-siden til Nærøysund kommune hver fredag ettermiddag.  

Har du ikke fått med deg første episode så kan du se den her: 

https://www.youtube.com/watch?v=VuuSP3zao34 

https://www.youtube.com/watch?v=VuuSP3zao34


Feier 150 år for Vikna kommune 
 

 

1 Jubileumsfeiringen avsluttes på Garstad. Kirkegrenda på Mellom-Vikna var svært viktig da Vikna ble selvstendig i 1869. 

 

I 1869 ble Vikna skilt ut som en egen kommune fra Nærøy Herred. Rett før de to kommunene slås 
sammen igjen så feirer altså Vikna 150 år som egen kommune. Det skal markeres under flere 
arrangement i løpet av november.  

 

- Selv om Vikna nå skal bli en del av Nærøysund så er det viktig å feire et så stort jubileum som 150 
år. Det ville vi ha gjort også uten kommunesammenslåingen, sier Arild Jenssen. Han står i spissen for 
markeringen av jubileet. Totalt er det planlagt fire offentlige arrangement i forbindelse med 150-
årsmarkeringen. Det er Vikna kommune i samarbeid med andre aktører som står bak feiringen.  

 

Lokalhistorisk start 

Første arrangement går av stabelen torsdag 14. november. Det er arrangementet som er kalt 
«Kjenner du Vikna». Dette arrangementet avholdes på Rørvik samfunnshus, og det er Vikna 
Historielag som er arrangør. Her vil lokalhistoriker Roger Walaunet delta for å fortelle om 
kommunens historie. Walaunet er en av de som kjenner historien til kommunen aller best og han vil 
oppsummere Viknas historie gjennom to bolker med en pause i mellom 

 



Ord og toner på Norveg 

Lørdag 16. november er det Norveg som er stedet for jubileumsmarkering. «Vikna i ord toner, viser 
og vers» har dette arrangementet fått som navn. Kystmuseets Linn Ofstad og Stein Bjørnæs vil knyte 
sammen programmet som tar for seg sanger, vers og annen litteratur med tilhørighet til Vikna. 
Musikalsk ansvarlig er Dan Ramstad, og her skal flere lokale aktører delta med sang og fortellinger.  

 

Storfeiring i samfunnshuset 

Den aller største feiringen av kommunejubileet skjer i Rørvik samfunnshus onsdag den 20. november. 
Arrangementet denne kvelden har fått navnet «Vikna – Øyriket ditt og mitt». Da inviteres det til et 
tilbakeblikk på historien til kommunen i både ord, bilder og toner. Flere lokale aktører er invitert til å 
bidra med en kulturell gave til kommunen i anledning jubileet. Arild Jenssen har gått gjennom gamle 
album og fotoarkiv og har funnet fram mange bilder fra Viknas historie som vil bli presentert på 
storskjerm. Dette er bilder som er tatt av ulike personer opp gjennom historien. 

Jubileumsfeiringen blir ledet av Willy Eidsmo og mange gjester deltar. Blant annet er alle gjenlevende 
tidligere ordførere i Vikna invitert til å være med. De er utfordret til å komme med historier fra sin tid 
som ordfører.   

 

Avsluttes på Garstad 

Det fjerde arrangementet under jubileumsfeiringen holdes søndag 24. november i Garstad 
grendehus. Der er det Ytre Vikna pensjonistlag som er arrangør og Knut Grindvik er programvert på 
arrangementet som kalles «Vikna – Mellom bakkar og berg utmed havet». Musikalsk ansvarlig blir 
Tore Gravseth. Temaet for dette arrangementet er bo- og levekår på Mellom- og Ytre Vikna. I 1869 
da Vikna ble egen kommune så var det i dette området de fleste viknaværingene bodde. Det er først 
de siste 100 årene Rørvik har hatt vekst. Også på dette arrangementet så er det flere lokale aktører 
som bidrar med musikk og historier.  

 

Innholdsrik feiring 

Primus motor for feiringen Arild Jenssen tror dette skal bli en fin og innholdsrik markering. Han er 
glad for at mange frivillige krefter stiller opp gratis for å bidra til kommunejubileet. Samtidig så blir 
dette en fin avslutning på Vikna som egen kommune og en bra start på veien inn til Nærøysund 
kommune. Arild Jenssen håper at flest mulig tar turen til arrangementene og setter av datoene i 
kalenderen allerede nå.  
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