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Ønsker løsning med hovedutvalg for folk og natur 
 

I tirsdagens møte i 
Arbeidsutvalget for 
Nærøysund kommune 
ble den politiske 
organiseringen 
behandlet på nytt. 
Denne gang kom man 
langt mot å finne en 
løsning. Den vil blant 
annet innebære at den 
nye kommunen får et 
formannskap og to 
hovedutvalg med fokus 
på henholdsvis folk og 
natur. Alle disse 
utvalgene skal ha ni medlemmer hver.  

 

Politisk organisering for Nærøysund kommune har vært behandlet flere ganger av Arbeidsutvalg og 
Fellesnemnd for den nye kommunen. Nå nærmer det seg en løsning etter at Arbeidsutvalget 
behandlet et forslag fra prosjektleder Hege Sørlie i sitt møte på tirsdag. Fellesnemnda skal avgjøre 
saken når de møtes i begynnelsen av mars.  

 

Formannskap og Hovedutvalg 

Forslaget går i hovedsak ut på at den politiske strukturen i Nærøysund vil i tillegg til kommunestyret 
bestå av et formannskap, et Hovedutvalg for folk og et hovedutvalg for Natur. Dessuten skal det 
settes ned utvalg med konkrete oppgaver etter behov.  

Formannskapet vil da bli planutvalg og behandler saker knyttet til samfunnsutvikling og 
arealforvaltning.  

Arbeidsutvalget behandlet politisk organisering for den nye kommunen på tirsdag 



De to hovedutvalgene vil jobbe med ulike områder, og navnene viser til hovedoppgavene.  

 

Folk og Natur 

Hovedutvalg for folk vil ha hovedansvar for saker som angår blant annet skoler, barnehager, 
helsetjenester og lignende. Hovedutvalg for natur vil få ansvar for blant annet tekniske tjenester, 
detaljplaner, byggesaker, landbruk, havbruk, vilt, samferdsel og miljø.  

Opprinnelig var forslaget fra prosjektlederen at hver av de to hovedutvalgene skulle ha sju 
medlemmer hver. Arbeidsutvalget ønsker derimot sterkere politisk medvirkning og går inn for at 
hvert av de politiske hovedutvalgene skal ha ni medlemmer hver.  

 

Skal utrede næringsarbeidet  

På tirsdagens møte ble det også satt ned en arbeidsgruppe som skal se på organiseringen av 
næringsarbeidet i Nærøysund kommune. Dette utvalget består av en politiker fra hver kommune, 
samt prosjektleder og påtroppende rådmann Hege Sørlie, daglig leder for Namdalskysten 
Næringsforening Lars Fredrik Mørch og daglig leder for Næring i Ytre Namdal (NYN) Renate Strand 
som sekretær.  

På grunn av at det ikke er klart hvordan næringsarbeidet i den nye kommunen skal organiseres så vil 
det på et senere tidspunkt avgjøres hvor arbeidet med næringsutvikling skal plasseres i det politiske 
organisasjonskartet.  

Enighet om arbeidsreglementet 
 

Partssammensatt utvalg for Nærøysund kommune gikk i sitt møte på tirsdag inn for 
arbeidsreglementet for den nye kommunen.  

 

Arbeidsreglementet legger til grunn alle rettigheter ansatte i Nærøysund kommune har når det 
kommer til blant annet ansettelse, lønn, arbeidstid, etikk, taushetsplikt, varsling, ferie, sykefravær, 
permisjoner, HMS og mer til.  

Det nye reglementet har vært behandlet i flere runder gjennom lang tid og det var enighet i 
Partssammensatt utvalg (PSU) om det framlagte forslaget. PSU består av både tillitsvalgte fra begge 
dagens kommuner samt medlemmene det politiske Arbeidsutvalget for Nærøysund.  

Selv om avtalen nå er klar så kan det komme endringer i løpet av tiden fram mot 1. januar 2020 som 
følge av vedtak som blir gjort, informasjon som dukker opp eller at det viser seg at det blir utilsiktede 
konsekvenser av reglementet. Dersom dette skjer vil det bli en ny behandling der partene drøfter og 
endrer reglementet før sammenslåingen. Det er også muligheter for revisjon etter sammenslåingen.  

Du kan se arbeidsreglementet ved å følge denne linken: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1010&documentTypeId=
MI 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1010&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1010&documentTypeId=MI


Vil legge enda bedre til rette for at ungdommene skal få stemme 
 

Valgstyret for Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flere ungdommer skal avgi 
stemme ved valget. Derfor planlegges det en dag med muligheter for forhåndsstemming på Ytre 
Namdal videregående skole og Val videregående skole. Det blir også mulighet å stemme fram til 
klokken 20.00 på Kolvereid og Rørvik på valgdagen.  

 

Kommunevalget 2019 blir historisk ettersom det avgjør hvem som skal sitte i det første 
kommunestyret i Nærøysund kommune. I sitt møte på tirsdag så vedtok valgstyret en del praktiske 
elementer ved årets valg. Blant annet så ble det vedtatt hvor og når det er mulig å forhåndsstemme.  

Det er som tidligere år mulig å forhåndsstemme på kommunehusene på Kolvereid og Rørvik. Her vil 
det bli mulig å forhåndsstemme fra 1. juli til og med 6. september. Ved de siste valgene er det også 
gjennomført mottak av stemmer på helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunene. Det videreføres 
også i år. Det samme gjelder om noen på grunn av sykdom og uførhet ønsker å stemme hjemmefra.  

 

Ungdommene skal få forhåndsstemme 

Nytt av året blir derimot at også ungdommen skal oppsøkes for å kunne gi sin stemme på en enkel 
måte. På valgstyremøtet ble det fremmet forslag om at det skal settes av en dag til 
forhåndsstemming på de to lokale videregående skolene, Ytre Namdal videregående skole og Val 
videregående skole. Målet med dette er at en håper flere ungdommer gir sin stemme i lokalvalget. 
Begge de videregående skolene har tradisjon med skoledebatt i forbindelse med valget og planen er 
at forhåndsvalget på skolene skal gjennomføres etter disse debattene når elevene har fått innsikt i 
ulike politiske spørsmål. 

 

Åpent til 20.00 på Kolvereid og Rørvik 

For øvrig vedtok Valgstyret at det skal være mulig å avgi sin stemme helt fram til klokka 20.00 på 
valgdagen på Kolvereid og Rørvik. I utgangspunktet var forslaget at alle de tolv stemmestedene skulle 
ha åpent mellom 10.00 og 18.00. Rørvik har hatt åpent til klokka 20.00 
på tidligere valgdager, og erfaringsmessig har det kommet flere 
velgere mot slutten. Valgstyret ønsket derfor at det skulle holdes åpent 
så lenge også i år for å sikre at flest mulig avga sin stemme. Det ble 
valgt å gjøre det samme på Kolvereid. De øvrige stemmestedene vil 
stenge klokken 18.00 på valgdagen den 9. september 

De tolv stemmestedene i Nærøysund kommune vil bli: Gravvik, 
Værum, Ottersøy, Fikkan, Lauga, Abelvær, Oplø, Årfor, Foldereid, 
Austafjord, Kolvereid og Rørvik.  

 

 

 

Mye av det praktiske rundt det 
første valget for Nærøysund 
kommune ble vedtatt på 
tirsdagens møte i valgstyret. 



Lærte godt av andres erfaringer 
 

 

Kommunalsjef Helse og velferd Marit Pedersen, verneombud Rita Nygård Andersen, kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes, 
prosjektleder Hege Sørlie, hovedtillitsvalgt Mona Solsem, hovedverneombud Inger Wannebo og kommunikasjonsrådgiver 
Morten Wengstad var Nærøysund kommunes delegasjon på erfaringsseminaret på Gardermoen denne uka.  

Nærøysund kommune hadde en god delegasjon med da det ble avholdt erfaringsseminar for 
sammenslåingskommuner på Gardermoen denne uken. Med seg hjem fikk deltakerne godt 
innblikk i hvordan andre kommuner har løst sammenslåingsarbeidet, og de kommer godt til nytte 
for det videre arbeidet med Nærøysund.  

 

I forbindelse med kommunereformen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid 
med KS og fagforeningene LO, Unio, YS og Akademikerne avholdt en rekke seminar og samlinger for 
kommunene som skal slå seg sammen. Dette for at de skal kunne få oppdatert informasjon og lære 
av hverandre. Onsdag og torsdag var representanter fra de fleste nye kommunene samlet på 
Gardermoen for å være med på erfaringsseminar. Der fikk kommuner som var godt i gang med sin 
sammenslåingsprosess dele erfaringer med andre i samme situasjon. Dette var den siste samlingen i 
denne serien med seminarer 

Fra Nærøysund deltok både representanter fra prosjektledelsen, tillitsvalgte og verneombud. Med 
seg hjem fra erfaringsseminaret fikk nærøysunddelegasjonen mye ny kunnskap. På seminaret var det 
flere parallellforedrag og det gjorde at alle deltakerne kunne delta på foredrag med tema som var 
relevant for deres daglige oppgaver.  

- Av ulike årsaker så ligger Nærøysund litt etter i løypa i kommunesammenslåingen. Selv om vi nå har 
god fart og ligger i rute i forhold til den gjeldende planen så var det svært nyttig å få innspill fra andre 
kommuner som har kommet i gang med sammenslåingsprosessen før oss. Det var veldig mye nyttig 
som vi kan ta med i vårt videre arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, som var en 
av de sju fra Nærøysund som var med på erfaringsseminaret.  



Ukens enhet 

Barnehagen har vokst ut av 
bygget 
 

 

Det er for tiden rundt 100 barn i Kolvereid barnehage. Det er mye mer enn hva barnehagen ble bygd for i sin tid. Snart vil 
barn og ansatte i barnehagen få større plass å boltre seg på. Her er det samlingsstund i avdelingen Granstubben. 

 

 

Da Kolvereid barnehage ble åpnet i 2002 så var det en fireavdelings moderne barnehage. Nå 17 år 
senere er kapasiteten sprengt og barn og ansatte gleder seg til at det nå skal bygges en ny 
barnehagebygning rett ved den gamle som vil lette hverdagen og gi litt mer plass.  

 

Kolvereid fikk sitt første barnehagebygg spesielt laget for formålet i 2002. Da man bygde en 
fireavdelings moderne barnehage på Langmyra så regnet en med at en skulle ha en barnehage for 
framtiden, og det hadde man lenge. I perioder så var det til og med nødvendig å stenge 
enkeltavdelinger noen dager i uken på grunn av lavt barnetall. De senere årene har det derimot vært 
en enorm vekst i antallet barn i barnehagen.  Nå er det vel 100 barn fordelt på til sammen ni 
avdelinger. Det er lenge siden barnehagebygget var for lite og de tidligere fellesarealene midt i 

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.  



bygget er gjort om til småbarnsavdelinger. I tillegg ble det i 2015 satt opp en brakkerigg for å gi enda 
en avdeling og i 2017 ble to kommunale leiligheter rett ved barnehagen omgjort til 
barnehageavdelinger for å få plass til alle barna.  

 

Aktive barn 

Etter flere år med trangboddhet og midlertidige løsninger så er det nå vedtatt 
at det skal bygges et nytt bygg med tre avdelinger, slik Kolvereid barnehage i 
framtiden får sju avdelinger. Styrer Siv Øren forteller at dette vil gi god plass 
for 100 barnehagebarn totalt i barnehagen, altså samme antall som i dag. 
Lokalene vil derimot være mer egnet enn de midlertidige løsningene de har 
levd med de senere årene.   

- Gleden var stor da det ble kjent at det skulle bygges en ny barnehage, sier 
Øren, som har 35 voksne kolleger i barnehagen som passer på de rundt 
hundre barna. Kolvereid som har høyt fokus på at barna skal ha en god dag. 
Viktige satsingsområder for barnehagen er god språkforståelse og at alle 
barna skal ha minst en venn å forholde seg til. Plassering rett ved 
Kolvereidmarka gir god mulighet til å komme seg ut på tur.  

- Vi er glade i å gå på tur, og på barneskolen er de glad for at vi sender barn til 
dem som er vant med å være mye og som kan kle på seg selv, sier Siv Øren.  

 

Snart byggestart 

Byggingen av den nye barnehagefløyen starter om ikke lenge. Nybygget skal 
stå på dagens parkeringsplass, vendt mot det eksisterende bygget. Plassen 
rundt der brakkeriggen nå står blir ny parkeringsplass. Dette medfører også at de to leilighetene som 
i dag brukes til barnehage igjen kan leies ut på normal måte. Dette er en del av finansieringen til 
nybygget.  

Nybygget vil bli på rundt 320 kvadratmeter. Barnehagen har allerede i dag et godt uteområde, så det 
vil forbli som i dag også etter at den nye fløyen er ferdig.  

 

De siste årene har Kolvereid barnehage både tatt i bruk en brakkerigg og to leiligheter for å få plass til alle barna. Nå ser 
styrer Siv Øren fram mot at det skal bygges nytt bygg med plass til tre avdelinger. 

 

De ansatte i barnehagen er opptatt av å 
gjøre barnehagedagen best mulig for barna. 
Siv Heidi Gjeseth har fra i år innført strikkede 
bursdagskroner som erstatning for 
pappkrone på sin avdeling. 
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