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Snart kommer arbeidsavtalene 
 

 

Tone Lise Bøe, Marie Øvereng og Jens Reidar Husby er blant de som jobber med å skrive ut nye arbeidsavtaler til alle ansatte 
som skal være med inn i Nærøysund kommune. De regner med å være i mål med alle avtalene innen begynnelsen av 
desember. 

HR-avdelingen i Nærøysund kommune er i full gang med å utarbeide nye arbeidsavtaler for alle 
som har et arbeidsforhold i Nærøysund kommune etter nyttår. Snart vil de første arbeidsplassene 
få tilsendt avtalene for underskriving. 

 



- Vi gjør det slik at vi sender ut alle arbeidsavtalene på en virksomhet samtidig, forteller HR-sjef Jens 
Reidar Husby. Det vil bli øverste lederne på hver virksomhet som får ansvaret for å sende ut og samle 
inn arbeidsavtalene til alle på hver virksomhet. Med virksomhet menes samme avdeling, samme 
skole og lignende. Skulle det mot formodning være noen på avdelingen som ikke får avtalen samtidig 
som sine kolleger må de gi beskjed. Dette gjelder også om det er noen feil i arbeidsavtalen.  

- Vi tar utgangspunkt i de listene som lederne sender inn. Det er mange avtaler og noe kan glippe, 
sier Husby. Det eneste unntaket er lærlinger som vil få arbeidsavtalene samlet, og ikke sammen med 
de andre på avdelingen.  

 

Ferdig før jul 

Nøyaktig antall arbeidsavtaler som skal skrives ved man ikke før en er ferdig med arbeidet. Det antas 
at det er mellom 1200 og 1400 avtaler. Dette gjelder for alle som har et arbeidsforhold til 
kommunen. Enten i små stillinger, som fast ansatte, vikarer, engasjement og lærlinger. Arbeidet med 
å skrive avtalene ble startet i begynnelsen av september, og målet er å være ferdig i begynnelsen av 
desember. Alle skal ha ny arbeidsavtale før inngangen til det nye året.  

Totalt er det rundt 40 virksomheter i Nærøysund. Alle som har et engasjement som går inn i 2020, 
enten det er fast eller midlertidig skal ha ny arbeidsavtale. 

Utstedelsen av arbeidsavtalene vil gi en full oversikt over hvor mange som jobber i Nærøysund 
kommune.  

 

Samme avtale som før 

For de aller fleste så er en ny arbeidsavtale en formalitet som må gjennomføres når de to gamle 
kommunene opphører å eksistere og en ny etableres. Med unntak av de som har fått nye oppgaver 
på vei inn i Nærøysund så vil arbeidsavtalene være som før med tanke på slikt som stillingsprosent, 
lønn, arbeidssted og andre vilkår.  

- Dette er et juridisk dokument som viser at du er ansatt i Nærøysund kommune, sier Jens Reidar 
Husby.  

Avtalene blir som nevnt sendt ut til alle avdelingene og enhetene. Dette gjøres i papirformat i to 
eksemplar og alle ansatte må signere avtalen og returnere en av dem så snart som mulig og beholde 
den andre selv.  

- Vi kommer til å legge ved et standardskriv sammen med avtalen hvor vi informerer blant annet om 
at alle vilkår som en har hatt tidligere vil bli videreført, sier HR-sjefen. 

 

 

 

 

 

 



Odin Jensenius på oppdagelsesferd 
 

 

Ordfører Amund Hellesø er blant de som har blitt utfordret av Odin Jensenius sine finurlige spørsmål under rundreisen i 
Nærøysund. De to møttes ved ordførerbenken på Marøya. Til venstre er fotograf Martin Fossland.  

 

De siste ukene har den halvøkologiske namdalske sauebonden Odin Jensenius vært på 
oppdagelsesferd i nye Nærøysund kommune. I løpet av høsten skal reisen presenteres på nettet 
slik at også andre enn Odin skal bli oppmerksom på hva som finnes i den vidstrakte kommunen. 

 

Med et kamerateam på slep har Odin Jensenius reist land og strand rundt i Nærøysund i løpet av 
noen hektiske høstdager. Målet har vært å gjøre seg kjent med Namdalens nyeste kommune før 
sammenslåingen 1. januar. Reisen vil resultere i nettserien «Nææært på Nærøysund med Odin 
Jensenius» som skal gå ukentlig fra midten av oktober til jul.  

 

Ti episoder 

- Mange av sammenslåingskommunene har løst presentasjonen av sin nye kommune med video på 
nett. Namsos kommune hadde for eksempel det de kalte for Misjon Visjon. Vi ønsket en egen vri og 
da vi tok kontakt med Odin Jensenius og hans skaper Klaus Sonstad om å være med på turen 
gjennom kommunen var svaret raskt ja, forteller kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune 
Morten Wengstad. Sammen med et kamerateam fra Namdalsavisas markedsavdeling har han reist 



rundt og vist Odin rundt i ulike deler 
av kommunen. Dette skal resultere i 
en ti episoder lang serie som skal vise 
litt av mangfoldet i den nye 
kommunen.  

 

Har blitt godt mottatt 

- Vi har hatt en fantastisk reise 
gjennom Nærøysund, og vi har blitt 
tatt imot med åpne armer over alt vi 
har kommet. Klaus har en enormt god 
evne til å komme i kontakt med folk, 
både som seg selv og som Odin og alle 
vi har møtt har bidratt til at dette 
kommer til å bli en morsom, 
informativ og fin tur rundt om i 
Nærøysund, sier 
kommunikasjonsrådgiveren.  

Serien vil presenteres både på 
kommunens nettside, Facebook og en 

egen nettside. På nettsiden så vil det også bli utfyllende informasjon om de ulike delene av 
kommunen, folket vi treffer og næringene de representerer. Til sammen skal dette danne et bilde av 
kommunen som forhåpentligvis treffer flest mulig.  

 

Alle er målgruppe 

Målgruppen med serien er i utgangspunktet tredelt. For det første så ønsker kommunen å vise fram 
bygdene slik at de som bor der kan være stolt av dem og få mulighet til å dele litt av sin hjemplass 
med andre. For det andre så er 
dette en mulighet for folk i ulike 
deler av Nærøysund å bli kjent 
med noe av det som finnes i 
andre grender enn de vanligvis 
befinner seg. I tillegg er også 
dette en mulighet til at folk 
utenfor kommunen og regionen 
kan bli kjent med det som finnes 
av næringsliv og aktiviteter i 
Nærøysund kommune.  

 

 

 

 

Rektor Tor Arve Larsen fikk besøk av Odin Jenseius på Nærøysundet skole. 

Evig "kveitlause" Odin Jensenius syntes det var stor stas å få komme på 
kveiteklekkeriet ved Ryumsjøen. 



Deltok på Nærøysund cup 
 

 

Nærøy og Vikna kommuner stilte med lag på tidenes første Nærøysund cup. Neste år blir det felles lag for Nærøysund 
kommune. 

 

På dagen 100 dager før kommunesammenslåingen så ble tidenes første Nærøysund Cup 
gjennomført. 14 lag fra hele regionen deltok på turneringen på Rørvik stadion, blant dem et lag fra 
begge dagens kommuner, og de spilte i nye drakter som er innkjøpt til bedriftsidrettslaget til 
Nærøysund.  

 

Det var det ferske laget De Talentløse som sto bak nyvinningen Nærøysund cup. Denne ble avholdt 
søndag 22. september – 100 dager før sammenslåingen. Tanken var å få til en lokal cup for voksne 



fotballspillere. En del av lagene er lag som ellers i 
sesongen deltar i Grendeserien i fotball, men det 
var også lag som var satt sammen for 
anledningen.  

De 14 lagene spilte totalt 45 kamper i løpet av 
hele søndagen. I finalen møttes arrangørlaget og 
Leka. Det var til slutt lekværingene som gikk 
seirende ut av første utgave av Nærøysund cup. 

Også kommunene som skal bli til Nærøysund 
stilte med egne lag. Både Nærøy og Vikna stilte i 
nye drakter som er anskaffet for Nærøysunds 
bedriftslag som skal stille i Grendeserien neste 
år.  

Rammene for cupen var optimale på den første skikkelige godværsdagen på flere uker. Arrangørene 
fikk også gode tilbakemeldinger på opplegget. Cupen var en del av Nærøysundfestivalen og sett fra 
kommunens side så var dette et godt folkehelsetiltak. Det er også viktig å få voksne ut i aktivitet på 
denne måten. Arrangørene av cupen er i gang med å planlegge neste års cup, men den vil ikke gå på 
høsten. De Talentløse har sett seg ut mai som en velegnet måned for neste års Nærøysund Cup.  

 

Tor Inge Sandnes setter i et skudd for Viknas lag i Nærøysund cup. 

 

 

 

 

 

Søndag 22. september bød på flott høstvær for både tilskuere og 
fotballspillere. 



Strategi og samfunn fikk omvisning på Val videregående skole 
 

 

Rektor Kjartan Åsebø viste blant andre Ragnhild Wendelbo Melgård, Camilla Vågan, Frode Setran og Dag Roar Opdal rundt 
på Val. De fikk blant annet se den nye idrettshallen. 

 

Torsdag hadde de som skal inn avdelingen Strategi og samfunn i Nærøysund et nytt stabsmøte. 
Denne gang ble møtet lagt til Val videregående skole og avdelingens ansatte fikk et innblikk i hva 
som befinner seg på skoleområdet. 

 

Strategi og samfunn blir en ny avdeling i Nærøysund kommune. De som skal jobbe der kommer stort 
sett fra ulike avdelinger i dagens to kommuner. Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan har allerede 
begynt å samle troppene og har gjennomført stabsmøter med de som skal inn i avdelingen. Denne 
uken var det igjen tid for å samles. Møtet inneholdt nyttig informasjon om sammenslåingsarbeidet 
og ga de nye kollegene muligheter til å diskutere hva avdelingen skal inneholde og jobbe med. 
Samtidig så fikk medarbeiderne innen Strategi og samfunn også et godt innblikk i livet på en av 
kommunens største arbeidsplasser, Val videregående skole. Rektor Kjartan Åsebø viste delegasjonen 
rundt om på området. Blant annet ble det en tur innom dem nye idrettshallen, ellers bar turen innom 
både fjøsområdet, basen for akvakulturutdanningen, ridehallen og resten av det omfattende 
skoleområdet.  

Strategi og samfunn vil få ansvar for flere oppgaver 
innen kommunens drift, som næringsarbeid, landbruk, 
innkjøp, beredskap, folkehelse, kommunikasjon, 
overordnet planarbeid med mer. Totalt vil det bli 13 
ansatte i avdelingen. De fleste er på plass. En er 
derimot nå midt inne i en prosess for å rekruttere en 
samfunnsplanlegger og en næringsrådgiver. 
Personene som skal inn i disse stillingene skal etter 
planen være klar i løpet av oktober.  

Ridehallen var et av stoppestedene til de ansatte i 
strategi og samfunn. 



Gjør deg klar for julebord 
 

 

Det nærmer seg jul og nå lanseres planene om tidenes første julebord for Nærøysund kommune. 

Det jobbes nå med planer om å få til et felles julebord for alle ansatte i Nærøysund kommune. 
Lørdag 21. desember er datoen som det siktes mot. 

 

Det var under en ledersamling for Oppvekst og familie i slutten av august at det ble diskutert at det 
må til et stort felles arrangement for alle ansatte i dagens to kommuner. Forslaget ble raskt at en 
burde ha et felles julebord.  

Rektor ved Rørvik skole Tor Inge Sandnes ble satt på oppgaven og han ber nå alle ansatte om å sette 
av lørdag 21. desember til tidenes første julebord i Nærøysund kommune.  

- Jeg har jobbet i både Nærøy og Vikna kommuner og har savnet å få til et skikkelig julebord. Nå har 
vi muligheten til å få til dette, sier Sandnes, som legger til at datoen er tett inn på jul, og dermed er 
det en god mulighet til å ha god julestemning når julebordet går av stabelen.  

Nærøyhallen er booket til arrangementet, og det jobbes med planer om å sette opp busser slik at folk 
kommer seg til og fra. Det må nok påregnes en egenandel fra hver enkelt for å få arrangementet 
gjennomført. 

- Det er tidlig i planleggingsfasen ennå, og vi kommer tilbake til mer informasjon etter hvert, sier Tor 
Inge Sandnes. Han legger til at dersom det er noen som ønsker å bidra til planlegging og 
gjennomføring av julebordet så kan de ta kontakt med ham. Det viktigste nå er at folk setter av 
datoen slik at dette kan bli en stor felles markering som bidrar til å bygge kulturen innad i Nærøysund 
kommune.  

 



Bra deltakelse på Sopinfestivalen 
 

Sopinfestivalen 2019 ble svært vellykket med mye folk og god stemning. Her er noen bilder fra 
årets festival, som denne gang også var en del av Nærøysundfestivalen. Hele arrangementet 
foregikk i og rundt Kulturhuset på Kolvereid.  

 

Den lokale sjømatnæringen og 
Nærøysund kommune står 
samlet om slagordet 
#sopinpåsjømat for å markere 
at den nye kommunen blant 
annet er landets største 
havbrukskommune og 
Trøndelags største 
fiskerikommune. Dette ble 
markert på en stand på 
festivalen, hvor også elever fra 
restaurant- og matfag på YNVS 
solgte Nærøysundretten og 
hjemmelaget sushi.  

 

Anne Lise R. Arntsen og Ottersøy og omegn hagelag ble tildelt den 
nasjonale utmerkelsen Årets hagekulturpris under Sopinfestivalen 

Oda Jünge Lænn ble tildelt årets Sopinpris. 
Ordfører Amund Hellesø sto for utdelingen 

Det var mye folk i 
Kulturhuset i Nærøy 
under årets Sopinfestival 
på Kolvereid 
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