
NYHETSBREV FOR ANSATTE

Fredag 15. januar 2021 Nærøysund 
kommune

Inngangen til 2021 ble utfordrende både for ansatte i Nærøysund kommune og nordmenn 
for øvrig. Kommunedirektør Hege Sørlie oppfordrer alle ansatte i kommunen om å holde 
motet oppe og bidra til å holde smitten nede i Nærøysund. 

– Vi forholder oss til de tiltakene som er satt av nasjonale myndigheter og vil gjøre det også framover, sier 
Hege Sørlie. De første to arbeidsukene av 2021 nærmer seg slutten og de har medført at mange kommu-
nalt ansatte igjen har inntatt hjemmekontorene og de som ikke har mulighet til det har igjen vært nødt til å 
forholde seg til enda strengere smitteverntiltak på arbeidsplassene sine. 
– Det er viktig at vi følger de smitteverntiltakene som er satt for å hindre utbrudd i Nærøysund, sier
kommunedirektøren. 

Smitte i julen
Nærøysund hadde noen tilfeller av koronasmitte i julen, og det medførte ekstra arbeid både for de som 
driver med smittesporing og de som har jobbet på teststasjonene. Årets første uke var den hittil travleste på 
koronateststasjonene i Nærøysund. Totalt ble det testet nesten 270 personer. Det er mer enn 100 flere enn 
forrige rekorduke. 
Selv om det var noen smittetilfeller i julen har Nærøysund så langt vært forskånet for større smitteutbrudd. 
Det håper kommunedirektøren vil fortsette. Alle som bor og jobber i kommunen må bidra til dette. 
– Det er viktig å delta på dugnaden, selv om vi bor i en ytterkant og har vært skånet for utbredt smitte så 
langt. Et utbrudd vil få konsekvenser. I tillegg må vi være solidariske med resten av landet, sier Sørlie, og 
sender ros til både de kommunalt ansatte som har drevet med smittesporing og de som jobber med koro-
natestingen. 

En annerledes 
start på året

Det har vært travelt på teststasjonene i Nærøysund.
I forrige uke ble det gjennomført nesten 270 korona-
tester. Alle var negative.



Vaksinering i gang
Et positivt tegn er at vaksineringen mot koronaviruset er 
kommet i gang i Nærøysund. Sist onsdag ble den første 
vaksinesprøytene satt på beboere på Nærøy bo- og 
behandlingssenter og Rørvik sykestue. Denne uken gikk de 
første dosene til ansatte innen helse. Nærøysund 
kommune har laget en prioritert rekkefølge også innen 
helse. De som jobber ved legekontorene blir vaksinert først, 
deretter de ved dialysen og hjemmetjenesten. For øvrig 
følges de nasjonale retningslinjene for vaksinering hvor det 
er den eldste delen av befolkningen som vaksineres først. 
Kommuneledelsen har ikke oversikt over hvor raskt den 
videre vaksineringen vil foregå. Det er derimot meldt at i de 
kommende to ukene vil det komme henholdsvis 11 og 14 
glass med vaksine, noe som totalt gir 125 doser i tillegg til 
de 66 dosene som allerede er satt i Nærøysund. 

Hold deg oppdatert
Regjeringen og helsemyndighetene har varslet ny pressekonferanse over helgen for å informere om nye 
nasjonale tiltak. Kommunedirektøren ber ansatte om å følge med på utviklingen. Den kommunale 
kriseledelsen vil komme sammen etter regjeringens pressekonferanse for å diskutere eventuelle lokale 
tiltak. 
– Min oppfordring er å holde fokus og bidra til arbeidet, sier Hege Sørlie. De kommunale tjenestene i 
Nærøysund går stort sett som vanlig, selv i en uvanlig tid. Ansatte på hjemmekontor leverer fortsatt 
tjenester til innbyggerne. De som jobber innen helse, skole, barnehager, drift og med andre oppgaver ute 
på sine faste arbeidsplasser får en annerledes hverdag også en god stund framover, likevel utføres arbeidet 
til beste for folk i Nærøysund. 
– Hold ut, forhåpentligvis er vi snart tilbake til mer normale tilstander, sier Hege Sørlie. 

Kommunedirektør Hege Sørlie ber de 
ansatte i kommunen om å fortsatt bidra
 tildugnaden mot korona

Regjeringen har nå bestemt at den utvidede retten til sykepenger og omsorgspenger ved 
syke barn forlenges

I forbindelse med koronapandemien har ansatte hatt mulighet til å være hjemme med sykepenger selv om 
de ikke faktisk er syke, dersom de er smittet med covid-19 eller det er mistanke om det.
Dette er blant reglene som nå forlenges frem til 31. mars. 2021.
I slike tilfeller når arbeidstakeren er borte på grunn av korona, skal arbeidsgivere fortsatt betale sykepenger. 
Fra fraværsdag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon av sykepenger fra NAV, derfor er det viktig at fraværet 
varsles til arbeidsgiver som relatert til korona. 
Det understrekes at arbeidstakere som havner i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan nektes 
sykepenger.

Rett til omsorgspenger ved stengte skoler
Det har fra tidligere vært kjent at antallet dager foreldre kan være hjemme med omsorgspenger dobles 
for 2021. Denne doblingen er uavhengig av årsaken til at barna er syke, og gjelder dermed ikke bare for 
koronarelatert sykdom.
Samtidig forlenger regjeringen foreldres rett til omsorgspenger når skoler eller barnehager stenger som 
følge av pandemien, også selv om de har brukt opp kvoten. Utvidelsen gjelder i første omgang frem til 30. 
juni 2021. Det samme gjelder retten til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp, når legen dokumente-
rer at det er særlige smittevernhensyn i familien.

Forlenger reglene for sykepenger og syke barn



Ved lokal stenging av skoler, skal den ansatte legge frem dokumentasjon på stengingen.

Kan overføre mellom foreldre
Til slutt har regjeringen forlenget muligheten foreldre har til å overføre omsorgspenger mellom seg når 
skoler eller barnehager stenger.
Denne muligheten foreldre har til å fordele omsorgspenger mellom seg gjelder bare når skoler og 
barnehager holder stengt på grunn av koronapandemien, og vil ikke gjelde for annet fravær på grunn av 
sykt barn eller syk barnepasser. 

Onsdag 6. januar ble de aller første vaksinene mot koronaviruset covid-19 satt i 
Nærøysund. Det var snart 92 år gamle Inger Grøvdal ved Rørvik sykestue som fikk den 
første vaksinedosen i Nærøysund. I tillegg har 34 andre beboere ved sykehjemmene på 
Kolvereid og Rørvik fått vaksinen på denne første runden.

Vaksineringen mot covid-19 er i gang over hele landet. Onsdag 6. januar var turen kommet for den første 
vaksineringen i Nærøysund. Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene om at det er 
beboere på sykehjem som skal prioriteres først. Sju flasker med fem doser vaksine i hver kom til 
Nærøysund onsdag ettermiddag, og under en time senere ble de første vaksinene satt. 

Første dose satt
Sykepleier Maria Rosendal Skaret satte den aller første vaksinen i Nærøysund på Inger Grøvdal på Rørvik 
sykestue. Både sykepleier og vaksinemottaker sa at dette gikk veldig greit. 
– Det er fint at vi nå endelig er i gang, sa Maria Rosendal Skaret før turen gikk til neste mottaker av vaksi-
nen. Alle dosene som ble mottatt på onsdag ble satt samme dag. Femten doser ble satt på Rørvik sykestue, 
tjue doser ble satt på Nærøy bo- og behandlingssenter. Totalt er det 98 beboere på de to sykehjemmene i 
kommunen. De skal vaksineres først, sammen med helsepersonell i kritiske stillinger fra og med neste uke. 
Det vil i første omgang bety ansatte på legekontorene, deretter ansatte på dialysen og hjemmetjenesten. 

Inger fikk første 
koronavaksine i 
Nærøysund

Inger Grøvdal fikk den aller første vaksinen mot covid-19 i Nær-
øysund. Det var sykepleier Maria Rosendal Skaret ved Rørvik 



Prioriteringslisten for øvrig er først alle personer fra 85 år og nedover til 65 år samt beboere på 
omsorgsboliger, deretter personer i risikogrupper under 65, så øvrig helsepersonell og så øvrig befolkning 
over 18 år. 

Prioriterte vil bli kontaktet
Vaksinen mot covid-19 tas i to omganger. De som fikk første dose i dag skal ha dose nummer to om tre uker. 
Nærøysund kommune får fordelt vaksiner fra sentralt hold. Det er klart at i neste uke kommer 20 nye doser 
til kommunen. Hvor mange som kommer etter dette avhenger av hvor mye som kommer inn til landet og 
om flere vaksinetyper blir godkjent til bruk.
Alle som er i de prioriterte gruppene vil bli kontaktet av kommunen med tilbud om vaksine. Dette vil skje 
via SMS eller på andre måter. Dersom noen ikke ønsker å ta vaksinen må man gi beskjed om dette. På grunn 
av leveringsrutinene og at vaksinen må tas raskt etter at den er kommet til kommunen vil innkalling til 
vaksinering skje på ganske få dagers varsel. 

Godt å være i gang
Ledelsen i Nærøysund kommune er glad for at man nå er i gang med vaksineringen også her i kommunen. 
– Det er bra vi er kommet i gang, sier Tove Severeide som er enhetsleder for sykehjemmene i kommunen. 
Hennes ansatte er godt drillet på å sette influensavaksine som foregår på samme måte. Så gjennomføringen 
av vaksinering på NBBS og Rørvik sykestue går veldig greit. 

Søker etter nye
brannkonstabler

Har du en drøm om å være 
en del av brannvesenet, eller 
vet du av noen som kunne 
passe som dette. Nærøysund 
kommune søker nå etter 
brannkonstabler i 
deltidsstillinger. Det er to 
ledige stillinger tilknyttet depotet på Austafjord, samt en stilling ved brannstasjonen på Rørvik. 
Bo- og jobbsted for de som tiltrer stillingene må være i Rørvik eller Austafjord, fortrinnsvis nært 
brannstasjonen.

De som blir tilsatt må gjennomføre intern og ekstern utdanning som Brannvesenet finner nødvendig, 
blant annet utdanning i regi av Norges Brannskole. 

Se for øvrig full utlysning her:

https://790000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4333757831?language=nb&link_source_id=0

https://790000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4333757831?language=nb&link_source_id=0 


Årets første politiske møter
Kommende uke er det klart for årets første politiske møter i Nærøysund. 
Førstkommende onsdag avholdes første møte i administrasjonsutvalget og i formannska-
pet i 2021. På grunn av koronatiltakene vil møtene bli gjennomført digitalt

Administrasjonsutvalget som består av medlemmene av formannskapet samt representanter fra de 
tillitsvalgte har to saker på sin dagsorden. Det skal først opp en sak om oppbyggingen av HMS-arbeidet i 
Nærøysund. Den andre saken er basert på seks spørsmål som KS har sendt ut til kommunene i 
forbindelse med ”Debattheftet 2021”. Spørsmålene går hovedsakelig på temaene omstilling i 
kommunene, forebygging av utenforskap.
Se hele innkallingen til møtet i administrasjonsutvalget her: 
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?Meetin-
gId=143&sourceDatabase=

Etter møtet i administrasjonsutvalget skal formannskapet ha sitt første møte for året. Fem ordinære 
saker, samt seks referatsaker står på sakskartet. De folkevalgte skal blant annet behandle et tilsvar på 
rutetilbudet med buss og fleksibel transport. Det er AtB som har oversendt sitt forslag til rutetilbud fra 
august. Det skal også behandles et reglement for flagging ved de kommunale byggene i Nærøysund. 
Dette har vært praktisert ulikt i de to tidligere kommunene og det ønskes nå en felles løsning. 
Forslaget er som følger:

Det utføres flagging på offisielle flaggdager ut fra kommunens flaggstang i følgende omfang:
• Ved rådhuset skal det flagges på alle offisielle flaggdager 
• Ved de andre byggene flagges det på 
 01. mai 
 08. mai 
 17. mai
Se full oversikt over sakene som skal behandles i formannskapsmøtet her:
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?Meetin-
gId=150&sourceDatabase=

Førstkommende onsdag samles administrasjonsutvalget og formannskapet i Nærøysund seg 
igjen. Denne gang skjer møtet digitalt.

https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=143&sourc
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=143&sourc
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=150&sourc
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=150&sourc

