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Samler alle ansatte til inspirasjonsdag 30. april 
 

 

Dora Thallsdottir blir en av foredragsholderne på den første kommunedagen for Nærøysund kommune. 

 

Den 30. april er det klart for den aller første samlingen av alle ansatte i det som skal bli Nærøysund 
kommune. Da planlegges det en felles kommunedag med foredrag, informasjon fra 
prosjektledelsen, underholdning og lunsj.  

 

Nærøysund kommunes første kommunedag avholdes i Rørvikhallen den 30. april. Tid og sted er valgt 
på grunn av at Namdalskysten Næringsforening planlegger et inspirasjonsarrangement for lokalt 
næringsliv denne kvelden. Det skjer i forbindelse med Kystbymessa, slik at Rørvikhallen allerede er 
klargjort med gulvbelegg, stoler og lignende. Det samarbeides også med innleie av foredragsholdere. 
Med andre ord så får en stordriftsfordeler som gagner alle parter, og dette blir en stor happening 
som mange i Nærøysund kommune får ta del av.  



 

To foredragsholdere 

Det er klart at det kommer to eksterne foredragsholdere. Det er Dora Thorallsdottir og Sigurd 
Granmark.  

Thorallsdottir er kjent som både relasjonsterapeut og komiker og vil blant annet ha fokus på 
relasjonsbyggingen i kommunesammenslåingen. Granmark er en av landets mest ettertraktede 
foredragsholdere og har lang erfaring som næringslivsleder. Blant annet i Adidas. Sammen skal de 
bidra til inspirasjon for både kommuneansatte og næringslivet.  

På dagarrangementet så skal også prosjektledelsen informere om framgangen i arbeidet med 
kommunesammenslåingen. Det legges også opp til litt underholdning, samt lunsj for deltakerne. 

 

To runder på en dag 

Rent praktisk så planlegges det to like arrangement på dagtid for de kommuneansatte. Det legges 
opp til en god pause mellom de to rundene. Dette for å sikre at de ansatte som har lengst reisevei til 
arrangementet skal rekke fram og tilbake, samtidig som det ikke tømmes for personell på skoler og 
helseinstitusjoner. Det jobbes fortsatt med logistikken på dette området. På kommunedagene i 
Nærøy de siste årene så har det vært obligatorisk oppmøte for de ansatte i kommunen. I 
utgangspunktet er det planen også for dette arrangementet. 

Det jobbes fortsatt en del med arrangementet, så det kommer ytterligere informasjon når det 
nærmer seg.  

 

Sigurd Granmark har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å 
gjenskape de gode resultatene. 30. april skal han ispirere ansatte i Nærøysund kommune. 

 

 

 



Revidert organisasjonskart og første enhetsledere på plass 
 

 

 

Slik ser den reviderte utgaven av organisasjonskartet for Nærøysund kommune ut. Stabsleder Trine Kvalø får ansvar for 
fellestjenester, digitalisering og IT. 

 

 

 

I forbindelse med innplasseringen av toppledelsen i Nærøysund kommune så har det blitt en liten 
justering på det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune. Det begynner også å 
komme på plass ansatte på etatssjefnivå for Nærøysund kommune.  

 

Prosjektgruppa for Nærøysund kommune hadde møte på tirsdag denne uken. Dette var første møtet 
etter at assisterende rådmann og stabssjef ble tilsatt. Roy Harald Ottesen og Trine Kvalø som skal ha 
disse stillingene var med på sitt første møte i prosjektgruppen. Opprettelsen av stabssjeffunksjonen, 
som skal innehas av Trine Kvalø har ført til en liten justering i organisasjonskartet i forhold til det som 
tidligere er kjent.  

Stabssjefen skal ha ansvar for fellestjenester, digitalisering og IT-avdelingen. (Se illustrasjon over)  



 

 

 

Justering av tittel 

I det reviderte organisasjonskartet er også kultur tatt inn som et 
overordnet ansvarsområde i strategi- og samfunnsavdelingen. Denne 
avdelingen er ledet av Camilla Vågan, som hadde sin første 
arbeidsdag 1. mars. Det ble i prosjektgruppemøtet også vedtatt at 
hennes stilling skal benevnes som strategi- og samfunnssjef. Dette er i 
tråd med navnet på avdelingen hun leder. Tidligere har denne 
stillingen vært kalt strategi- og plansjef.  

 

 

 

Første etatsjefer på plass 

I tillegg til at toppledelsen nå er på plass så begynner en del brikker å falle på plass også på neste 
ledernivå, som er etatsjefnivå. Kommunalsjef for Teknisk, Håvard Hernes har tilsatt Erik Jakobsen 
som enhetsleder for byggdrift, mens Kurt Kristiansen er tilsatt som enhetsleder for kommunalteknikk 
i Nærøysund kommune. Jakobsen har i dag en tilsvarende stilling i Vikna, mens Kristiansen jobber 
med det samme i Nærøy.  

 

Avklares i løpet av måneden 

I de to andre avdelingene så regner kommunalsjefene å ha de fleste av etatsjefene på plass i løpet av 
mars. Kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen har hatt en søkerrunde på etatsjefnivået i 
sin avdeling, og regner med å få avklart hvem som får stillingene innen midten av mars.  

Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær vil med sitt organisasjonskart beholde de 
fleste enhetslederne ved skoler, barnehager og barnevern som i dag. Hun skal derimot avklare hvem 
som blir enhetsledere for kultur, Maks (Mangfolds- og kvalifiseringssenter) og helsestasjon i løpet av 
den kommende måneden.  

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Vågans tittel endres fra 
strategi- og plansjef til strategi- og 
samfunnssjef for å være i tråd med 
navnet på avdelingen hun leder. 



Samler økonomiavdelingen på Kolvereid 
 

 

Fred Moen skal lede økonomiavdelingen i  Nærøysund kommune som teller rundt femten ansatte. De skal ha hovedtilhold i 
kommunehuset på Kolvereid. 

 

Denne uken fikk de ansatte ved økonomiavdelingen i Nærøysund kommune beskjed om at etter 
sammenslåingen så skal de ha sitt tilhold på Kolvereid. Dermed er det avgjort hvor alle de 
administrative avdelingene i den nye kommunen skal ha sin hovedlokalitet.  

 

De ansatte på økonomiavdelingene i Nærøy og Vikna har fram til nylig jobbet med regnskap og 
årsmelding for 2018. Etter vurdering av både tilgjengelige kontorplasser med tanke på utnyttelse av 
kapasiteten i de to rådhusene og for å sikre likeverd mellom den nye kommunens to kommunesenter 
så har økonomisjef for Nærøysund kommune Fred Moen konkludert med at kommunehuset på 
Kolvereid vil bli hovedsete for økonomiavdelingen i Nærøysund kommune.  

 

Organisering avklares senere 

Med det er det klart hvor alle de administrative avdelingene i den nye kommunen skal holde til, og 
prosjektledelsen har forsøkt å få til en mest mulig balanse mellom kommunehusene på Kolvereid og 
Rørvik. Se oversikt over alle plasseringene under denne saken.  

De ansatte i økonomiavdelingene fikk informasjon om plasseringen på et felles møte på tirsdag 
denne uka. Det er planlagt et nytt møte i løpet av mars der organiseringen av avdelingen blir tema.  



 

God kompetanse 

Nærøysund kommune får en robust økonomiavdeling som også inkluderer skatteoppkreverkontoret. 
Økonomisjef Fred Moen forteller at de vil få bruk for 15-16 kontor på Kolvereid for å dekke behovet 
til den nye kommunen. Både Vikna og Nærøy har i dag en ganske sårbar organisasjon i 
økonomiavdelingen der det har vært én person som har hatt ansvar for viktige enkeltoppgaver som 
for eksempel lønn, regnskap og fakturering. Nå får man en mer robust organisasjon og et større 
fagmiljø. Man reduserer sårbarheten ved fravær, og det vil gjøre blant annet planlegging av ferie og 
fritid enklere. Fred Moen er godt fornøyd med den staben han får med seg.  

- Det er solid og bred kompetanse hos de ansatte i både Nærøy og Vikna. Nå får vi utnyttet dette 
godt i Nærøysund kommune, sier Fred Moen.  

 

Også på Rørvik 

Selv om økonomi nå blir lagt til Kolvereid så vil de ansatte også være til stede på Rørvik etter behov.  

- Når det er et delt kommunesenter så må vi i økonomiavdelingen bistå avdelinger på begge stedene, 
sier økonomisjefen. I den pågående planleggingen av arealbruk i kommunehusene så legge det opp 
til at det må være flere såkalte gjennomgangskontor som kan brukes av medarbeidere som har sitt 
hovedkontor på det ene kommunehuset, men som har oppdrag på det andre. Økonomisjefen ser for 
seg at i hektiske perioder, som i forbindelse med budsjettarbeid, regnskapsavslutning, lønnkjøring 
mv. så vil det i perioder være behov for at ansatte fra økonomiavdelingen er på plass i begge 
kommunehusene.  

 

Starter budsjettarbeidet 

De to økonomiavdelingene som nå skal samles har tidligere hatt noe samarbeid, blant annet på 
kompetansehevingsarbeid.  

Lokaliseringen av økonomiavdelingen er sist ut i rekken, men når det gjelder innføring av 
datasystemer så var de først ut. Allerede i fjor høst så var det nye felles datamiljøet/plattformen for 
bygging av nytt felles økonomisystem for økonomiavdelingen i Nærøysund på plass. Det er en fordel 
for avdelingen av begge kommunene har brukt samme systemer tidligere, og at det derfor ikke blir 
stor endring på dette området. Det er valgt å bygge et nytt miljø for å sikre den best mulige 
løsningen. Dette gir også mulighet til å oppdatere systemet og kanskje kunne utnytte systemet mer 
effektivt.  

Det er grunnstammen som er på plass i det nye systemet fra leverandøren Visma. Nå starter arbeidet 
med å bygge det ferdig. Det virkelig store arbeidet for økonomiavdelingen i Nærøysund kommune 
starter allerede i mai. Da begynner arbeidet med å legge det første kommunebudsjettet for 
Nærøysund.   

 
 



Her skal de administrative avdelingene og funksjonene samles i Nærøysund: 
 

Ordfører og rådmann: Kontor på Rørvik og Kolvereid  

Assisterende rådmann: Rørvik 

Teknisk avdeling: Rørvik 

Helse- og velferd: Kolvereid 

NAV: Kolvereid 

Oppvekst og familie: Rørvik 

Strategi - og samfunn: Kolvereid 

Personal: Rørvik 

Stabsleder og Post/arkiv: Rørvik 

Økonomi: Kolvereid  

IT: Rørvik 

Servicekontor: Videreføres som i dag inntil det er klart med etablering av innbyggertorg på Kolvereid 
og Rørvik.  

I tillegg vil det bli noen justeringer i forhold til at det skal tas personlige hensyn til helse, sosiale og 
praktiske forhold.  

Det vil også bli tatt hensyn til arbeidstakere som i dag har lang reisevei, som ikke skal belastes med 
enda lengre vei. 

Det vil bli opprettet flere «gjennomgangskontor» på begge rådhus som skal brukes av alle som vil ha 
behov for å reise imellom de to rådhusene og ha «mobil arbeidsplass». 

 

 

 

Det er nå avklart hvor de ulike enhetene skal ha tilhold i 
kommunehusene på Rørvik og Kolvereid 



 

Ukas enhet 

De var de første som ble 
slått sammen til Nærøysund 
 

 

Rektor Tor Arve Larsen leder til sammen 120 elever og rundt 20 ansatte på Nærøysundet skole.  

 

 

Den pågående kommunesammenslåingen er ikke første gang flere enheter er slått sammen og blitt 
døpt til Nærøysund. Allerede i 2005 oppsto Nærøysundet skole som resultat av sammenslåing av 
tre skolekretser. Nå får en satse på at nye Nærøysund kommune blir like vellykket som 
etableringen av skolen.  

 

 

Det har til høsten gått fjorten år siden Nærøysundet skole ble etablert i dagens utgave. Da ble de 
kommunale skolene på Værum og Fikkan lagt ned og elevene ble samlokalisert på det som fram til da 
het Ottersøy skole. På Værum ble det opprettholdt en privatskole i noen år, men den ble lagt ned i 
2013.  

 

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.  



 

Fant fort sin form 

Selv om det var en del uro rundt denne skolesammenslåingen så ble det fort slått fast at det var et 
riktig grep å slå sammen skolene. Allerede etter et halvår kunne lokalavisa Ytringen vise til oppslag 
om at sammenslåingen hadde gått knirkefritt og at elevene da trivdes godt på den fulldelte skolen 
midt i Ottersøy sentrum.  

Også i dag så signaliserer både lærere og elever at de trives godt på skolen sin.  

 

Bygd i tre etapper 

Nærøysundet skole ble altså bygd som Ottersøy skole. Det var tidlig på 1960-tallet. Allerede året før 
opprettelsen av Nærøysundet skole, altså i 2004 så ble det første tilbygget gjort på skolen. 
Skolebygget ble derimot fort for lite igjen etter sammenslåingen og den tredje utvidelsen kom i 2009.  

Skolen er i dag den eneste fulldelte skolen i 
Nærøy med unntak av Kolvereid skole. Etter 
sammenslåingen så blir Nærøysundet skole den 
tredje største skolen i den nye kommunen.  

- Vi har veldig varierende størrelse på de ulike 
årstrinnene, fra ni elever i femte klasse til 24 
elever i både første og fjerde klasse, sier rektor 
Tor Arve Larsen. Det er ulik størrelse på 
klasserommene ved skolen, og det gjør at det 
ikke er faste deler av bygget som brukes til ulike 
klassetrinn. I stedet plasseres klassene der det er 
mest praktisk i forhold til elevmengden. 

 

Venter mer vekst 

Totalt er det 120 elever ved skolen. 
Det er derimot ventet en stor vekst 
i skolekretsen til Nærøysundet 
skole. Prognosene viser at det vil bli 
145 elever i kretsen i skoleåret 
2021/2022.  

Nærøysundet skole har en vidstrakt 
skolekrets som strekker seg fra 
Marøya i vest til nesten Strand i 
sørøst og forbi Måneset i nordøst. 
Det betyr at de aller fleste av 
elevene kommer til skolen med 
buss. 

 

Nærøysundet skole er bygd i tre etapper. Her vises den eldste og nest 
nyeste delen. 

Nærøysund skole har varierende antall elever på hvert trinn, og venter videre 
vekst i skolekretsen i årene framover. 



 

- Hver morgen kommer det tre storbusser og en minibuss med nitti av elevene. Det betyr at det er 
bare tretti av elevene som kommer gående til skolen, sier rektor Larsen.  

 

Populær skole 

Nærøysundet skole har godt omdømme, og Tor Arve Larsen sier at han har fått mange henvendelser 
fra lærere som ønsker å jobbe der. Han har derimot en god og stabil lærerstab, så Larsen må skuffe 
de som tar kontakt. Skolen har per i dag 14,2 lærerstillinger samt rektor, i tillegg er det fem 
assistenter i ulik stillingsstørrelse og en lærling.  

Med unntak av gymsalen som er utdatert er lokalene forholdsvis moderne på grunn av utbyggingene 
i 2004 og 2009. Det er derimot ikke mye ekstra plass på skolen og skolekjøkkenet må alternere som 
SFO-rom. Rundt tretti av elevene går på SFO.  

Nærøysundet skole har også sitt eget drivhus hvor de dyrker ulike vekster. Hver sommer får elevene 
med seg en plante hjem. Skolen er også opptatt av at elevene skal få nok næring og det er to 
spisepauser i løpet av dagen. Først en i 10-tiden og så igjen klokken 12.00.  

 

 

 

Nærøysund skole har blitt pusset opp i forbindelse med utbyggingene på 2000-tallet, men fortsatt er det trangt på skolen og 
skolekjøkkenet brukes også som SFO-lokale. 

 

 

 



Ønsker alle tallene på bordet 
 

 

 

Saken om samordning og dimensjonering av investeringsprosjektene i Nærøy og Vikna var det som 
tok det meste av tiden da fellesnemnda for Nærøysund kommune hadde sitt møte på onsdag. Nå 
ønsker de et økonomiseminar så snart som mulig. I den forbindelse så ønsker de alle tall på bordet 
som viser de økonomiske konsekvensene av de vedtatte investeringene i dagens to kommuner.  

 

Onsdagens møte i fellesnemnda for Nærøysund kommune ble i stor grad preget av de økonomiske 
utsiktene for den nye kommunen. I likhet med i arbeidsutvalget i forrige uke så holdt både konsulent 
Snorre Glørstad og seksjonsleder ved Fylkesmannen Alf-Petter Tenfjord innlegg om økonomien til 
dagens kommuner og den kommende kommunen. Begge pekte på at i utgangspunktet så har både 
Nærøy og Vikna, og dermed også Nærøysund en sunn og god økonomi. Begge uttalte derimot 
bekymring for planene og viste til at det vil få konsekvenser. Glørstads beregninger viser at økt 
låneopptak med renter og nedbetaling vil gi kommunen 7-8 millioner kroner i økte utgifter i året 
basert på de vedtatte investeringene. I tillegg kan investeringene føre til økte driftsutgifter.  

Tenfjord sa at Fylkesmannen ikke har noen myndighet til å stoppe de vedtatte planene, men at de 
kan gi råd for å sikre kommunen en sunn økonomi i framtiden.  

Det ble en omfattende debatt i fellesnemnda, der politikerne gikk inn for innstillingen fra 
arbeidsutvalget. Der legges det opp til at fellesnemnda skal ha et budsjettseminar i løpet av våren 
hvor alle tallene som viser konsekvensene av investeringene legges fram. Disse skal blant annet vise 
hvor mye det må spares på andre områder i kommunen for at man skal ha råd til å gjennomføre de 
planlagte investeringene.  

I forkant av dette budsjettseminaret ønsker politikerne også en rapport på framdriften og økonomi i 
de ulike investeringsprosjektene.  

Se dokumenter fra møtet her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1016 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1016
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