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Staket ut vegen sammen på Vega 
 

 

Representanter fra alle fagområdene i nye Oppvekst og familie i Nærøysund var samlet på Vega i starten av denne uken for 
å stake ut kursen for felles kultur og verdier. 

 

På starten av denne uka var 27 representanter fra den nye Oppvekst og familie-avdelingen i 
Nærøysund kommune samlet på Vega. Målet var å finne felles forståelse og verdier for vegen 
videre for tjenestene avdelingen skal gi til innbyggerne i den nye kommunen.  

 



Både ledere og tillitsvalgte i det som skal bli avdelingen Oppvekst og familie i Nærøysund kommune 
deltok på planleggingsturen til Vega på mandag og tirsdag. Alle de ulike fagområdene i Oppvekst og 
familie var representert. Avdelingen får et vidt spekter av fagområder ettersom både barnevern og 
helsestasjonen blir en del av Oppvekst og familie sammen med skoler, barnehager, kulturavdeling, 
innvandringstjenesten, voksenopplæringen og PPT.  

 

Ulike kulturer  

På grunn av at medarbeiderne i avdelingen både har ulik faglig bakgrunn og at de kommer fra to 
forskjellige kommuner så 
er arbeidskulturen de har 
med seg også forskjellig. 
Kommunalsjef for 
Oppvekst og familie Kirsti 
Sandnes Fjær ønsker en 
felles forståelse og felles 
verdier i den nye 
avdelingen. Derfor var 
hovedmålet med ukens 
tur å legge grunnlaget for 
å få til en felles kultur og 
felles verdier i Oppvekst 
og familie. 

- Vi har ikke kommet i mål 
med dette, men vi har 
kommet godt i gang etter 
disse to dagene, forteller 
kommunalsjefen, hun 
legger til at 
medarbeiderne i den nye 
avdelingen har med seg 
ulikt språk og ulike 
erfaringer.  

- Derfor trenger vil å øve 
på å lytte og forstå 
hverandre når vi ser med 
ulikt blikk. Vi må trene på 
å utnytte at vi har ulike 
kompetanser, for helt like 

skal vi ikke bli. Men jeg tror vi 
har tilnærmet samme mål!  

 

 

 

De nye kollegene ble satt sammen i grupper for å bruke kreativiteten for å finne gode 
løsninger for Oppvekst og familie. Fra venstre Beate Ravn Rasmussen, Mona Lothe 
Engesvik, Mariann Oddvik og Rita Nordheim.  



Skal utjevne forskjeller 

På turen deltok også folkehelsekoordinator i Nærøy kommune Anne Lene Gregersen. Hun har jobbet 
en del med temaet sosiale ulikheter blant innbyggerne i kommunen og hvilke effekter dette har når 
det kommer både til helse og skoleresultater og tro på framtida. Det er stor enighet innad i den nye 
avdelingen at det må være fokus på å gi gode tjenester til alle, men også sikre gode system som 
ivaretar de som trenger ekstra hjelp og støtte. Dette er også en av hovedgrunnene til at alle som 
jobber med barns oppvekstvilkår nå er samlet i samme avdeling.  

Grupper bredt sammensatt fra ulike enheter i kommunene hadde gode refleksjoner og diskusjoner, 
før de i etterkant fikk i utfordring å bruke kreative metoder for å visualisere de felles målene og 
tankesettet i Oppvekst og familie. Det bidro både til latter og høyt støynivå, samtidig som fagligheten 
var til stede. 

 

Camp Vega 

Oppvekst og familie skal rette sine tjenester både mot barn og mot deres foreldre. Med felles 
forståelse og felles verdier så kommer en lenger i å gi gode tjenester.  

Turen til Vega var også viktig for 
samhold innad i avdelingen. Her fikk 
deltakerne mulighet til å bli bedre 
kjent med hverandre på tvers av 
enhetene og fagområdene. I tillegg 
til gruppeoppgaver ble lederne og de 
tillitsvalgte utfordret til noen fysiske 
øvelser i «Camp Vega». Det ble også 
en tur opp Vega-trappa, som er 
under bygging på et av fjellene på 
Vega. 

Kommunalsjef Kirsti Sandnes Fjær 
har fått gode tilbakemeldinger på 
turen, og sier at dette lover godt for 
videre samarbeid i avdelingen.  

- Det er en humørfylt og ressurssterk 
gruppe med folk. Jeg ser fram til 
videre samarbeid med dem, sier 
Fjær.  

Veien videre med å bygge felles 
kultur og forståelse fortsetter rett 
over sommerferien.  

- Vi har bestemt at neste møte blir 
den 29. august. Da blir det samling 
lokalt i Ytre Namdal, sier Kirsti 
Sandnes Fjær.  

 

Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandens Fjær (til venstre) tok med 
seg ledere og tillitsvalgte til Vega. Der ble det også tid for fysiske utfordringer. 
Anne Lene Gregersen, Mona Solsem, Kjersti Andreassen og Anne Karin Livik er 
her med opp den nybygde Vega-trappa.  



Rørvik Helsesenter klar for innflytting 
 

 

Rørvik Helsesenter er nå ferdig og klar for innflytting. 

 

Førstkommende onsdag skal legekontor, helsestasjon i Rørvik og flere til være på plass i nye 
lokaler i nybygde Rørvik Helsesenter. Tirsdag kunne alle som ønsket det få en omvisning i de nye 
og moderne lokalene.  

 

Utbyggingen av 
Rørvik Helsesenter 
er den største 
enkeltsatsingen til 
Vikna kommune og 
har en 
kostnadsramme på 
rundt 170 millioner 
kroner. Nybygget 
vil både samle flere 
tjenester som 
jobber med helse 
og forebygging, 
samtidig gi de som 
er ansatt og 
brukere mer 

De to øverste etasjene på nybygget inneholder til sammen 17 omsorgsboliger. Alle utstyrt med 
soverom, bad og en kjøkkenkrok. Det blir døgnbemanning i forbindelse med leilighetene og de 
tildeles til innbyggere som har behov for denne typen leilighet.  



moderne og egnede lokaler enn de har hatt fram til nå. Dette er en del av satsingen «Helse for 
framtida» i Vikna.  

 

Kafé Vikna skal bli den nye møteplassen i bygget. Dette er en kombinert kantine, spiserom og åpen kafé. 

Flytteklar 

Mandag og tirsdag kommende uke er satt av til flytting for legekontor, helsestasjon og 
psykiatritjenesten fra det gamle helsehuset og over til det nye. Onsdag skal de være operativ i nye 
lokaler. 

Rett etter at flyttingen er gjennomført så vil rivingen av det gamle bygget starte. Dette for å gi plass 
til ny parkeringsplass, samt at det skal graves ned en vanntank for sprinkleranlegget i nybygget.  

Vanntanken må på 
grunn av 
brannsikkerheten 
være på plass før 
de 17 
omsorgsboligene i 
de to øverste 
etasjene på bygget 
kan tas i bruk. I den 
nederste etasjen 
blir det nye lokaler 
for legene i Rørvik. 
Her er det åtte 
legekontor, samt 
laboratorium, 
røntgenrom, 
dialyserom og 

Kontorene i Rørvik Helsesenter er klar for innflytting. I løpet av onsdag skal kontorene være i bruk 
for både leger, helsesøstre og andre brukere. 



andre nødvendige rom. I etasjen over skal blant annet helsestasjonen, fysioterapi og ergoterapi. Her 
blir det også plass for den kombinerte kafeen og kantina «Kafé Vikna» som skal kunne brukes av alle 
som besøker, jobber eller bor i bygget.  

 

Ombygging 

Rørvik Helsesenter blir bygd sammen med Sykestua. Også deler av denne er ombygd eller skal 
ombygges i forbindelse med «Helse for framtida». Helsesenteret er del to i «Helse for Framtida». Del 

en var ombygging av 
det gamle vaskeriet til 
nye lokaler for 
hjemmebaserte 
tjenester i Vikna.  

I tillegg til nybygget så 
er det nå også klart 
med nye lokaler for 
barnevernet. Disse skal 
inn i en ombygd del av 
det gamle bygget.  

Det skal også bygges 
om deler av den gamle 
bygningen til nye 
kontorer for 
helsevesenet. 

 

Omvisning 

Tirsdag denne uka var det omvisning i bygget for alle interesserte. De som tok turen innom var 
fornøyd med det de fikk se, og nå er 
helsesenteret klart for bruk. De som 
har hatt tilhold i det gamle 
helsebygget ser i alle fall fram til å få 
bedre og mer egnede lokaler, og 
nybygget vil også gi bedre tjenester 
for brukerne.  

Du kan se video fra Helsesenteret 
ved å følge denne linken: 

https://youtu.be/jnKkBjtxp-A 

 

 

 

 

Dette blir det nye dialyserommet. Lokalet som har vært brukt til dette fram til nå inne på den 
gamle sykestua skal bygges om til ny bruk. 

Anne Ruth Jangaard har vært prosjektleder for Helse for framtida. Tirsdag 
kunne hun vise rundt i nybygget. 

https://youtu.be/jnKkBjtxp-A
https://youtu.be/jnKkBjtxp-A


 

Tradisjonsrik tjeneste med forandringer i vente 
 

 

Jordmor Trine Dekkerhus, helsesykepleier Kjersti Andreassen, helsesykepleier Benedicte Holmboe Mo, familieterapeut Eva 
Bjørnstad og helsesykepleier Grethe Johansen er flytteklar både til nye lokaler i Rørvik Helsesenter  og ny avdeling i den nye 
kommunen.  

 

Folk i Vikna har gjennom mange generasjoner hatt et nært forhold til helsestasjonen. Det venter nå 
flere forandringer for de ansatte på helsestasjonen, men for innbyggerne skal tjenestene bli minst 
like gode som før.  

 

Det er knappe åtte måneder igjen til sammenslåingen av Nærøy og Vikna. I løpet av denne tiden skal 
helsesykepleierne, jordmora og familieterapeuten på helsestasjonen gjennom mye nytt. For det 
første så skal deres enhet nå gå fra å være en del av helse og sosialavdelingen til å gå inn i Oppvekst 
og familie i Nærøysund kommune. I tillegg til kommunesammenslåing og overflytting til ny avdeling 
så venter også flytting i nye lokaler for de seks ansatte på helsestasjonen.  

 

På flyttefot 

Det sistnevnte vil komme først. I neste uke så flytter helsestasjonen sammen med sine naboer på det 
kommunale legekontoret inn i nye lokaler i det nye helsehuset i Rørvik. Det ser de virkelig fram tid. 
Det over femti år gamle helsehuset som de nå holder til i har for lengst gjort sin misjon. De senere 



årene har helsestasjonen hatt svært trange kår. Bemanningen har økt som følge av flere barn og 
unge i Vikna. Det har blant annet gjort at kontoret til familieterapeut Eva Bjørnstad samtidig fungerer 
som møterom og spiserom. Nå får alle nye og moderne arbeidsrom som er klar for framtiden.  

- Vi har levd med byggestøy og trange forhold, men det har gått bra fordi vi har visst at det snart 
venter bedre lokaler, sier de ansatte ved helsestasjonen. 

 

Startet med saniteten 

Helsestasjonen i Rørvik har sitt utspring i sanitetsforeningens arbeid i kystbyen. Sanitetskvinnene 
bidro til å bygge opp dagens tjeneste som er bygd videre fra den gamle distriktsykepleiertjenesten. 
Der bidro sanitetsforeningens medlemmer med hjelp i barseltiden. Saniteten bygde opp sykestua i 
Rørvik og helsestasjonen har hele tiden vært tilknyttet denne.  

- Vi har fortsatt godt samarbeid med sanitetsforeningene. De har gitt oss mange gaver, som vi ellers 
ikke har hatt penger til å kjøpe inn. De har bidratt med babyvekt, brystpumper og annet utstyr. Vi 
samarbeider også med sanitetsforeningen med babytreff i Kløverstua i Rørvik en gang i måneden, 
sier Grete Johansen, som er ledende helsesykepleier ved helsestasjonen. 

 

Helsesøster har blitt helsesykepleier 

Helsesykepleier er den nye benevnelsen på helsesøster. På helsestasjonen i Rørvik er det nå fire 
helsesykepleiere. Grete Johansen sier at de har økt bemanningen på dette området de senere årene, 
blant annet på grunn av vekst i barnetallet og økte oppgaver. De første leveårene så skal hvert barn 
gjennom 20 kontroller og lignende. Da må en ha nok helsesykepleierressurser.   

I tillegg til dette har helsesykepleierne en viktig oppgave med å følge opp barn og unge på andre 
områder. Når helsestasjonen i Nærøysund blir en del av Oppvekst og familie så håper de ansatte på 
helsestasjonen enda tettere bånd mot skolene.  

- Det er bra også i dag, sier Grete Johansen. De fire helsesøstrene har delt skoletrinnene mellom seg, 
slik at en har hovedansvar for barnehagebarn, en for småtrinnet, en for mellom- og ungdomstrinnet 
og en for elevene på videregående skole.  

 

Inn i skolene 

I dagens samarbeid så omfatter helsesykepleiernes oppgaver i tillegg til oppfølging av elevenes helse 
på ulike områder også seksualundervisning på ungdomsskolen. Helsesykepleierne synes det er greit 
at de har denne oppgaven. Både fordi de har en annen tilnærming til dette temaet enn lærerne og at 
de kan bidra til å forhindre tidlig graviditet, spredning av kjønnsykdommer og forebygge overgrep.  

Når helsestasjonen flytter inn i nye lokaler i det nye helsehuset så vil det også bli plass til et å motta 
elever for undervisningsopplegg på helsestasjonen. Det har det ikke vært plass til tidligere.  

 

Jordmor i turnus 



I tillegg til de fire helsesykepleierne så består helsestasjonen også av jordmor og familieterapeut. 
Jordmor Trine Dekkerhus går i vaktturnus for helse Ytre Namdal og Bindal. Totalt er det tre 
jordmødre i denne turnusen.  

 Jordmoroppgavene har også endret seg de senere årene. Dekkerhus forteller at mens oppgaven 
tidligere var mer å drive kontroll og være med på fødselen så består oppgaven i dag minst like mye av 
å forberede de fødende på fødselen.  

Som jordmor i et område langt fra sykehuset blir det også en del følgeturer i ambulanse for 
jordmora.  

 

Forebygging 

Helsestasjonen i Vikna har siden 2011 hatt egen familieterapeut. Dette har vært et tiltak i samarbeid 
med Nærøy. Eva Bjørnstad har hatt denne oppgaven i Vikna siden starten. Hun forteller om stort 
behov for denne tjenesten. Familieterapeuten bistår både hele familier og barn i ulike utfordrende 
situasjoner. Møtene foregår både på helsestasjonen og hjemme hos familiene.  

- Det har også hendt mange ganger at vi har tatt oss en kjøretur. Det er ofte lettere å prate når en er 
ute og kjører, sier Eva Bjørnstad.  

Både familieterapeuten og mange andre oppgaver som helsestasjonen jobber med handler om 
forebygging. Det er et område som alle de ansatte ved helsestasjonen har et fokus på.  

 

 

Det gamle helsehuset i Rørvik har snart sett sine siste dager. Etter mer enn femti år i bygget så flytter helsestasjonen nå ut. 
Når de og de andre ansatte har flyttet over i nybygget så vil huset fjernes. 

 

 

 



 

 

Planleggingen av bruk av kommunebyggene er i gang 
 

Det er nå igangsatt planlegging om bruk av kommunebyggene etter sammenslåingen.  Nav er først 
ut med å planlegge sitt areal i kommunehuset på Kolvereid.  

 

Det er et stort puslespill å få plassert alle enhetene i Nærøysund kommune. På overordnet nivå er 
det meste klart hvor de ulike avdelingene skal være plassert på Kolvereid eller Rørvik. Det er noen 
enheter, som PPT og MAKS som det ikke er landet hvor de skal ha hovedsete etter sammenslåingen, 
men mye er klart i forhold til 
plassering ellers i organisasjonen om 
geografisk plassering 

Men i tillegg til lokalisering i forhold 
til kommunesentrene Kolvereid og 
Rørvik så må det avgjøres hvor i de 
ulike kommunale byggene de ulike 
avdelingene skal holde til. 
Avdelingene har begynt 
planleggingen. Lengst i arbeidet har 
Nav kommet. De har landet at de skal 
flytte inn i den delen av 
kommunehuset på Kolvereid der 
Drifts- og utviklingsavdelingen holder 
til i dag. Her vil det bli gjort en del 
ombygging for å tilpasse Navs behov.  

Også økonomiavdlingen og Strategi- 
og samfunn har begynt å se på 
lokaler i kommunehuset på 
Kolvereid, men her har en ikke 
endelig konkludert med hvor en skal 
holde til.  

På Rørvik samfunnshus er det klart at 
Teknisk skal inn i 2. etasje. Det er 
også kommet et stykke på vei i 
planleggingen hvor IT og 
fellestjenestene skal ha sine lokaler. 
IT er avhengig av å være tett på der 
det i dag er tekniske installasjoner. Så 
de vil sannsynligvis få tilhold i første 
etasje.  

 

I framtiden vil dette bli oppgangen til Nav-kontoret i Nærøysund kommune. 
Leggingen av puslespillet som skal gi plass til de ulike avdelingene i de to 
kommunehusene er kommet i gang. 



 

 

 

Satte fokus på trafikkfellene 
 

 

Ordførene i Nærøy og Vikna viste trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag rundt på områder med trafikale utfordringer i 
Nærøysund-kommunene. Fra venstre Karin Bjørkhaug, Amund Hellesø, Gunn Iversen Stokke, Pål Sæther Eiden, Steinar Aspli, 
Dag Ystad og Lill Harriet Sandaune 

 

Behov for gang og sykkelvei, ønske om redusert fartsgrense og drift av gatelys var noe av det som 
sto på agendaen da politikere fra Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg besøkte Nærøysund-
kommunene på mandag.  

 

Ordførerne i Nærøy og Vikna var vertskap da fire av medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget i 
Trøndelag fylkeskommune, samt en fra administrasjonen tok turen til det som skal bli Nærøysund på 
mandag denne uka. I løpet av deler av formiddagen og ettermiddagen så fikk de se flere trafikkfeller 
og andre utfordringer i trafikkbildet som det er ønsket fokus på. Både lokale politikere og folk som 
bor i områdene har meldt trafikale utfordringene flere steder i den nye kommunen.  

 

 



Ønsker lavere fart 

Første stopp var Rørvik sentrum. Her ble det blant annet fokus på de trafikale problemene i krysset 
mellom Byåsveien og Nyveien. Her blir det ofte lang kø om morgenen når folk skal på jobb og bilene 
har vikeplikt mot Nyveien som er fylkesveg.  

Neste stopp var ved Nyheim Hundepensjonat. Her har driverne lenge hatt ønske om redusert 
hastighet forbi deres anlegg. 
Grunnen til dette er at de har 
aktivitet på begge sider av 
veien, og det er til tider mye 
folk som deltar på 
arrangement og 
hundetrening på gården. 
Vegvesenet har avvist 
søknaden med begrunnelse 
av at det ikke dreier seg om 
et gårdstun, ettersom alle 
bygningen er på samme 
siden av veien. Politikerne 
lovte å ta med seg 
innspillene og bringe dem 
videre.  

 

Gatelys og ferjeleie 

Det ble på turen også stopp ved Fikkan, Hofles og Naklingsvingene. På Fikkan ønsker 
lokalbefolkningen å 
få Vegvesenet til å 
ha gatelysene tent. 
De siste fem årene 
har 
lokalbefolkningen 
kostet dette, men 
innbyggerne 
mener at ettersom 
skolebarn i 
området går til 
gamle Fikkan skole 
for å bli hentet der 
av skolebuss så er 
dette fortsatt en 
skolevei og derfor 
må lysene være 
tent. Vegvesenet 
har argumentert med at det ikke lenger er skolevei, men dette er lokalbefolkningen uenig i. På Hofles 
var det flere tema som ble tatt opp. Blant annet bedre sikring langs vegen til ferjeleiet og 
trafikkforholdene på selve ferjeleiet.Stoppen ved Naklingssvingene dreide seg denne gang ikke i 

Bertil Nyheim og Kristine Fagerland ved Nyheim Gård fikk fortelle medlemmene i 
trafikksikkerhetsutvalget om deres ønsker om redusert hastighet forbi deres eiendom. 

Innbyggerne på nordsiden av Horvereidvatnet ønsker redusert fartsgrense på strekningen mellom Mulstad 
og Nakling. 80-sone og autovern gjør det farlig å gå langs veien. 



hovedsak om selve svingene som danner en flaskehals på veien mellom Kolvereid og Rørvik, men om 
ønsket fra de som bor på strekningen mellom Mulstad og Nakling om redusert fartsgrense. Folk i 
området ønsker nedsatt hastighet til 60 kilometer i timen, slik det er på andre siden av 
Horvereidvatnet.  

 

Gang og sykkelvei 

Siste stopp på trafikksikkerhetsturen var Marøya. Her har både beboere og næringsliv lenge ønsket 
seg gang og sykkelsti. På Sinkaberg-Hansens anlegg på øya var representanter fra både de som har 
etablert seg med næringsvirksomhet på Marøya og de som har planer om det, samt innbyggerne 
representert. De var klar i sin melding til fylkespolitikerne om at gang- og sykkelvei er viktig for videre 
utvikling av Marøya.   

Fylkespolitikerne var fornøyd med rundturen i de to kommunene som skal bli Nærøysund og lovte å 
ta med seg innspillene videre i sitt videre arbeid.  

 

 

 

 
 

Marøyabeboer Ingunn Lysø fortalte om det sterke ønsket om gang og sykkelvei over hele Marøya. Hun fikk støtte 
fra de som driver næringsaktivitet på øya. 



 

Budsjettseminar for politikerne 
 

Førstkommende tirsdag samles medlemmene i Fellesnemnda til budsjettseminar. Målet er å 
diskutere økonomien både i dag og i tiden framover for Nærøysund kommune.  

 

Tirsdag 21. mai blir en viktig dag for den økonomiske framtiden til den nye kommunen. Da skal 
politikerne i Fellesnemnda diskutere investeringsplanene og lånegjeld. Dette gjelder både de 
investeringsplanene som foreligger i de enkelte kommunene i 2019 og veien videre inn i Nærøysund. 

Prosjektleder og økonomisjefen vil i møtet gjennomgå hovedtrekkene i den økonomiske situasjonen. 
Politikerne har dessuten fått utsendt en oversikt over investeringsplanene i Nærøy og Vikna, samt tall 
fra Kommunal Rapports kommunebarometer for de to kommunene.  

 

Hele saksframlegget kan du se her:  

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1018&documentTypeId=
MI 

 

 

Fellesnemnda skal tirsdag delta på et budsjettseminar for å få oversikt over den økonomiske situasjonen i forkant av 
arbeidet med å utarbeide Nærøysund kommunes første årsbudsjett og økonomiplan. 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1018&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1018&documentTypeId=MI
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