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Enhetslederne innen Helse og velferd er klare 
 

 

 

Kommunalsjef for Helse og velferd, Marit Pedersen har nå bestemt hvem som skal være i 
ledernivået under henne i denne avdelingen.  

 

Kommunalsjefen og personalavdelingen i kommunen har hatt en utfordrende oppgave med å avgjøre 
hvem som skulle få enhetslederjobbene innen Helse og velferd i Nærøysund kommune. Dagens to 
kommuner har til sammen ni enhetsledere og alle har vært godt kvalifisert til jobben. Alle søkte også 
på stillingene i den nye kommunen. I Nærøysund blir det fem enhetsledere samt et ansvarsområde 
for tjenestetildeling og forvaltning.  

Slik blir toppledelsen i Helse og velferd i Nærøysund etter tilsetting av enhetslederne. 



Sistnevnte stilling med ansvar for tjenestetildeling og forvaltning er det Øyvind Bull som får. Han er i 
dag enhetsleder for tjenester i bokollektiv i Nærøy kommune. Dette blir en stabslederfunksjon som 
skal støtte de ulike enhetene i kommunen.  

Enhetsleder for heldøgns omsorg blir Tove Severeide. Hun er i dag leder for Sykestua i Rørvik. Den 
enheten hun skal lede omfatter i tillegg til Sykestua også Nærøy bo- og behandlingssenter på 
Kolvereid, samt hovedkjøkkenet på begge plasser. Hvert sted får en egen avdelingsleder.  

Enhetsleder for rus og psykisk helse blir Solrunn Urdshals. Hun har tilsvarende stilling i Nærøy i dag. 
Enheten vil omfatte bokollektiv, dagsenter, poliklinikk, ambulant team og arbeid og aktivitet på både 
Kolvereid og Rørvik. Det vil bli en avdelingsleder på hvert sted.  

Jenny Dolmen blir enhetsleder for Helse og mestring. Hun er enhetsleder for hjemmebasert omsorg i 
Nærøy i dag. Dette er en stor og omfattende enhet som omfatter blant annet legekontor, 
frisklivstjeneste, fysioterapi, ergoterapi, hukommelsesteam, hverdagsmestring, kreftkoordinator, 
aktivitører, psykolog og familiekoordinator, samt kontakt med Nav og Namdal rehabilitering.  

Ellen Westerberg blir leder for miljøtjenesten. Hun har denne stillingen i Nærøy i dag. I likhet med 
flere av de andre avdelingene vil det også innen miljøtjenesten bli egne avdelingsledere på Kolvereid 
og Rørvik. Disse vil få ansvar for blant annet bokollektiv, boligsosialt arbeid, BPA (brukerstyrt 
personlig assistent), avlastning og støttekontakt for brukerne som er tilknyttet tjenesten.  

Den siste enhetslederstillingen er innen hjemmebaserte tjenester. Den stillingen skal Anita Hansen 
ha. Hun har den samme oppgaven i Vikna i dag. Hjemmebaserte tjenester omfatter 
hjemmesykepleie, praktisk bistand, opplæring, avlastningstiltak, spesialteam for kreft, 
omsorgsboliger, BPA og støttekontakt. Også i denne enheten skal det være en avdelingsleder på 
Kolvereid og Rørvik.  

I tillegg til disse så skal Ellen Engen ha en funksjon som kvalitetsrådgiver på overordnet nivå innen 
Helse og velferd. Hun har en tilsvarende stilling i Nærøy i dag. Vikna har ingen slik stilling i sin 
organisasjon.  

Det er sendt ut tilbud til alle de tilsatte denne uken.  

Den første oppgaven som de nye 
etatsjefene vil få er å definere behovet 
for ledere og øvrig organisasjon på 
nivået under seg i organisasjonen. Målet 
er å ha dette klart innen sommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen har nå klart hvem som skal være 
enhetsledere i hennes stab. 



Første samling for ny avdeling 

 

Rådgiver Ivar Kvalø (nåværende helse- og sosialsjef i Vikna), innkjøpsansvarlig Kenneth Haug, folkehelsekoordinator Anne-
Lene Gregersen, kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan, landbrukssjef i Vikna 
Anne Mette Haugan, skogbrukssjef Egil Solstad og landbrukssjef i Nærøy Torhild Libjå er sammen med Frode Setran de som 
foreløpig tilhører Strategi- og samfunn i Nærøysund kommune.  

 

Strategi og samfunn blir en helt ny avdeling i Nærøysund kommune. Onsdag var de som foreløpig 
er plassert i denne avdelingen samlet for et oppstartmøte. 

 

Strategi og samfunn blir en allsidig avdeling som i stor grad skal drive overordnet arbeid og bidra til 
tjenester både internt i kommuneorganisasjonen og ut mot innbyggerne. Her er det plassert 
oppgaver som overordnet planlegging og planstrategi, samfunnssikkerhet og beredskap, næring, 
landbruk, miljø, kommunikasjon, innkjøp og avtaler, prosjektarbeid, folkehelse og kultur.  

Avdelingen skal ha tilhold på Kolvereid, og skal ledes av Camilla Vågan. Denne uken samlet strategi- 
og samfunnssjefen sine tropper for første gang. De som skal inn i denne staben er i dag plassert i 
ulike avdelinger innad i dagens kommuner. Per i dag er det åtte ansatte som er tilknyttet avdelingen. 
Det kan også bli aktuelt at andre av dagens kommunalt ansatte som ikke er innplassert i en avdeling 
vil høre til Strategi og samfunn.  

Strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan har begynt å tenke struktur i avdelingen. I utgangspunktet er 
det tenkt en enhet for næring, samt en enhet for samfunn. 

- Jeg har ikke tenkt å ha enhetsledere for disse enhetene, ettersom vi har en liten stab. Det jeg ønsker 
er at vi skal jobbe i grupper etter enhetenes oppgaver, sier Camilla Vågan.  

 



Ukas enhet  

Skaper en meningsfylt 
tilværelse for brukerne 
 

 

Lisa Hestø trives godt i leiligheten sin i Skolevegen 30. Dette er en et av flere leilighetsbygg i samme område som er 
underlagt Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 i Vikna. 

 

«Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse 
i fellesskap med andre», det er målet for driften av avdelingen som bærer navnet Hjemmebaserte 
tjenester avdeling 2 i Vikna.  

 

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 er et tilbud for innbyggere i kommunen som har 
utviklingshemming i ulik grad. Det er per i dag 22 voksne brukere med ulik funksjonsgrad, i tillegg har 
avdelingen de siste par årene gitt et avlastingstilbud også for yngre brukere.  

 

 

 

 

 

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.  



Mye samlet 

Avdelingen har det meste av sin 
virksomhet i Skolegata på Rørvik. 
Her har de fire kommunalt eide 
bygninger til rådighet. Det er tre 
leilighetsbygg, samt et bygg som 
omfatter blant annet 
dagsentertilbudet. Sistnevnte bygg 
står igjen fra det var institusjon på 
det samme området og begynner å 
bli noe utdatert, men det er 
samlingsstedet for de rundt ti 
brukerne av dagsenteret og av og til 
er også andre av brukerne innom. 
Det er et ønske om å til en ny 
dagsenterløsning ved avdelingen.  

De øvrige tre bygningene er leilighetsbygg. I tillegg er det rett ved siden av et privat bygg hvor flere 
av brukerne har egne leiligheter. En stor del av brukerne bor dermed på dette området, men de 
ansatte oppsøker også brukere andre steder i kommunen.  

 

Nye leiligheter 

Det eldste leilighetsbygget er fra midten av 90-tallet. Det er her blant annet avlastningsboligen er. 
Den forholdsvis nyoppusset. Det nyeste bygget er i Skolegata 28, dette sto ferdig i 2014. Her er det 
fire leiligheter samt en ansattebase. Nabobygget, som er nummer 30 er rundt ti år gammelt. Det 
omtales fortsatt som nyhuset, selv om det er kommet et nyere bygg. I «Nyhuset» så er det i tillegg til 
fem leiligheter en stue hvor alle beboerne kan samles. Der er det som oftest også ansatte til stede.  

Rent formelt 
så omtales 
byggene bare 
etter 
gateadressen 
sin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

På dagsenteret får ti av brukerne et daglig tilbud. Dette er lokalisert i den eldste 
delen av området som brukes av tjenesten. Her er det ønske om mer moderne 
lokaler. 

Skolegata 28 er det nyeste leilighetsbygget. Det sto ferdig høsten 2014. 



 

 

Brukere i alle aldre 

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 har rundt 45 ansatte fordelt på 23,69 årsverk. I tillegg kommer 
to årsverk som ekstra nattevakt. De fleste av medarbeiderne går i turnus. Hvert av de tre 
leilighetsbyggene har hver sin fagleder. Disse har det overordnede faglige og medisinske ansvaret på 
hver avdeling. Dette omfatter også personalansvar og ansvar for den daglige driften ved avdelingen.  

 Det er en blanding av faglærte og ufaglærte blant medarbeiderne. Det er åtte vernepleiere og to 
førskolelærere blant de ansatte ved avdelingen. I tillegg til faglederne har avdelingen seks 
miljøterapeutstillinger. Av disse så er det fire som har vernepleierutdanning. Disse har blant annet 
ansvar for faglig og medisinsk oppfølging av brukerne.  

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 har brukere fra rundt 20 år til pensjonistalder. Det innebærer at 
de har ulike behov. En del av brukerne jobber ved Ytre Namdal vekst, og de ansatte har god kontakt 
med vekstbedriften.  

For øvrig så har fagleder ansvaret for samarbeid med pårørende eller verger.  

 

 

 

 

 

 

Skolegata 30 omtales fortsatt om "nyhuset" selv om det er kommet et nyere bygg. 



Engasjerte elever utfordret Arbeidsutvalget 
 

 

Ingrid Melvold Govasli, Caroline Jensen og Elisabeth Røsseth fra Nærøy ungdomsskole stilte sammen med lærer Nina M. 
Møllevik på arbeidsutvalgsmøtet på tirsdag. Deres appell til politikerne var å ha større fokus på miljøutfordringene i den nye 
kommunen. 

Tre elever fra elevrådet ved Nærøy ungdomsskole stilte opp på tirsdagens møte i Arbeidsutvalget 
for Nærøysund kommune. Der utfordret de politikerne på å tenke på miljøet i det kommende 
arbeidet mot ny kommune 

 

Miljøengasjementet som blant annet førte til en skolestreik i mars fortsetter hos ungdommen i 
Nærøysund. Da Arbeidsutvalget for den nye kommunen var samlet i Rørvik samfunnshus på tirsdag 
så kom ungdomsskoleelevene Ingrid Melvold Govasli, Caroline Jensen og Elisabeth Røsseth med noen 
viktige påminnelser til politikerne. Deres ønske var at den nye kommunen skal ha godt fokus på tiltak 
som gagner miljøet.  

Jentene startet sitt innlegg med å ta fram klimaplanene som dagens to kommunen vedtok for 
perioden 2010-2020, som blant annet viste til at kommunene skulle kutte i sitt CO2-utstlipp. 
Politikere og administrasjon fikk spørsmål om dette har blitt gjort, og svaret var at det var det nok 
ikke. Snarere så har økt byggeaktivitet og annen virksomhet heller ført til at utslippet har økt i de to 
kommunene i løpet av denne perioden.  

Ungdomsskoleelevene utfordret også politikerne for å jobbe for et bedre kollektivtilbud og innføre 
andre tiltak som kan få ned bruk av privatbiler.  

Det ble også fremmet et sterkt ønske om å få ned bruken av plast i kommunen og bedre 
kildesortering. Elevene fortalte at de holder på å ta grep på ungdomsskolen med å få opp flere 
kildesorteringspunkt og en innsats for å få ned bruken av engangsbestikk.  

Politikerne i arbeidsutvalget roste ungdommene for deres engasjement og lovte å ta med seg 
innspillet videre i arbeidet med den nye kommunen.  



Næringsfokus i Arbeidsutvalget 
 

Flere av sakene som sto på sakskartet til 
møtet i arbeidsutvalget på tirsdag var 
næringslivsrelatert. Politikerne ønsker 
næringsarbeidet inn i det kommunale 
systemet, samtidig så ønsker de å bidra med 
støtte til InnovArena og få til et samarbeid på 
marint nærings- og utviklingsarbeid med 
Trondheim, Hitra og Frøya.  

 

Det var tre saker som gikk på næringsutvikling som sto på agendaen til arbeidsutvalget. Først var en 
sak om kommunen skal gi prosjektstøtte InnovArena, som er under bygging på havna i Rørvik. Her er 
kommunen medeier gjennom at de har bidratt med tomt til bygget. Politikerne er åpne for at det gis 
støtte, men med noen forbehold. Blant annet at midlene brukes til utviklingskontrakter med 
Innovasjon Norge og at kommunen og andre offentlige aktører involveres i det klyngearbeidet som er 
planlagt i senteret. Det foreslås også at prosjektet støttes med midler fra NTE-fondet eller 
tilsvarende. 

Saken går videre til avgjørelse i Fellesnemnda 

 

Vil ha samarbeid sørover 

InnovArena omfatter mange næringer, men i stor grad er den rettet mot blå sektor. Et samarbeid 
med blå sektor lenger sør i Trøndelag kan nå bli mulig for Nærøysund kommune. Det har vært 
samtaler mellom kommunene i Ytre Namdal og kommunene Trondheim, Frøya og Hitra om Marint 
samarbeid. De tre kommunene i sør har allerede utviklet et slikt samarbeid hvor næringsaktører og 
utdanningsinstitusjoner samarbeider. Dette samarbeidet kan også Nærøysund bli en del av. 
Politikerne i Arbeidsutvalget var positiv til å inngå et slikt samarbeid, og saken skal nå avgjøres av 
Fellesnemnda. Saken er allerede drøftet i de to kommunenes formannskap. 

 

Går for næringsarbeid i egne rekker 

Den siste næringslivrelaterte saken på agendaen i Arbeidsutvalgsmøtet gikk på framtidig organisering 
av næringsarbeidet i Nærøysund kommune. Alternativet er om en skal fortsette som i dag der det er 
et eksternt selskap som er eid av kommunene som skal jobbe med dette, eller om det skal inn i det 
kommunale systemet. I dag er det det interkommunale selskapet NYN IKS som har hovedoppgaven 
med å drive kommunens næringsarbeid.  

Politikerne i Arbeidsutvalget gikk inn for at NYN skal oppløses og den kommunale organisasjonen skal 
styrkes med egne næringsansatte. Også dette skal endelig avgjøres av fellesnemnda.  

Sakspapirene for møtet finner du her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1007 

Arbeidsutvalget behandlet på tirsdag flere saker som 
omhandlet næring. 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1007


Åtte partier stiller til valg 
 

 

 

Innen fristen på mandag så var det åtte partier som leverte valglister til det aller første 
kommunevalget for Nærøysund kommune.  

 

Med åtte partier å velge mellom har innbyggerne i Nærøysund større valgmulighet enn på lenge til 
årets kommunevalg. I både Nærøy og Vikna har det ved de siste valgene vært sju lister å velge 
mellom. Økningen til åtte partier skyldes at Miljøpartiet De Grønne stiller liste for første gang i 
regionen. De øvrige sju partiene er de samme som er representert i kommunestyrene i både Nærøy 
og Vikna i inneværende periode.  

De partiene som har levert inn valglister til årets kommunevalg i Nærøysund kommune er: 

Fremskrittspartiet 

Senterpartiet 

Sosialistisk Venstreparti 

Arbeiderpartiet 

Kristelig Folkeparti 

Miljøpartiet de grønne 

Høyre 

Venstre 

 

De innkomne listene er lagt ut til offentlig ettersyn i servicekontorene på Kolvereid og Rørvik. 
Listeforslagene skal til godkjenning i valgnemnda den 12. april. De endelige valglistene vil være klare i 
løpet av mai.  

I det nye kommunestyret til Nærøysund kommune skal det sitte 37 representanter. Formannskapet 
skal ha ni medlemmer. I tillegg blir det opprettet to hovedutvalg som hver har ni medlemmer. Dette 
er Hovedutvalg for folk og Hovedutvalg for næring og miljø.  

Forhåndsstemmingen starter 1. juli og varer til 6. september. Valgdagen er 9. september.   



- Har du fyr?  
- Ja, kanskje snart 
 

 

Kommunestyret i Vikna går inn for å kjøpe Nærøysundet fyr. 

 

Nærøysund kommune kan bli eier av Nærøysundet fyr. Flertallet i kommunestyret i Vikna går inn 
for å kjøpe det gamle fyret rett sør for Rørvik. Tirsdag var formannskapet på fyret for å se på 
eiendommen.  

 

Formannskapet i Vikna skal 
neste uke avgjøre om 
kommunen skal benytte 
seg av forkjøpsretten og 
kjøpe fyret til takst på fire 
millioner kroner. Flertallet 
i kommunestyret gikk i 
forrige uke inn for å 
benytte seg av denne 
forkjøpsretten.  

 Eiendommen omfatter to 
hus, et stort naust og vel 
14,5 mål med tomt. Det er 
Forsvarsbygg som skal 
selge den gamle 
fyrstasjonen.  Utsikten over Nærøysundet er upåklagelig fra toppen av fyrbygningen. 



Det ene huset er selve fyret, som er på litt 
over 200 kvadratmeter bruksareal, i tillegg 
kommer en tidligere fyrvokterbolig som har 
blitt brukt som mannskapsmesse mens det 
har vært i forsvarets eie. Dette bygget er på 
300 kvadratmeter. Begge husene er bygd på 
begynnelsen av 1900-tallet. Naustet har 
plass for tre båter.  

Tirsdag ettermiddag var politikerne i 
formannskapet på Vikna på befaring på 
eiendommen. Her kan du se noen bilder fra 
befaringen. Det vil senere bli lagt fram en 
sak om hvordan eiendommen kan 
videreutvikles og brukes.  

 

Eiendommen omfatter også et stort båthus 

Fra første etasje i fyret 

Byggene bærer preg av å ha vært brukt av forsvaret over mange år. 

Formannskapet og administrasjonen var tirsdag på befaring på 
Nærøysund fyr. Fra venstre Kjartan Tørum, Harald Holand, Amund 
Hellesø, Roy Harald Ottesen og Dag Roar Opdal. 
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