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Full fart på internasjonal dag 
 

 

Fjerdeklassingene åpnet arrangementet med å fortelle om aksjonen og to sanger om SOS Barnebyer. 

I over tretti år har det vært en tradisjon å markere Internasjonal dag på Rørvik skole. Fredag ble 
årets utgave gjennomført og for første gang var det SOS Barnebyer og barn i Kosovo som vil nyte 
godt av småskoleelevenes innsats.  

 



Internasjonal dag har en lang tradisjon for småskoleelevene på Rørvik skole. I tretti år har de samlet 
inn penger til hjelpeorganisasjonen Forut på disse arrangementene. I år går derimot pengene som 
samles inn til SOS Barnebyer.  

Foruten at det er ny 
hjelpeorganisasjon som er 
involvert er opplegget som 
tidligere. Det vil si at foreldre, 
besteforeldre og andre 
inviteres inn på skolen. De vel 
200 elevene i første til fjerde 
klasse har i over en måned 
forberedt dagen. Det har de 
blant annet gjort med å lage 
premier til tombolaen. 
Tombola, loddbok og salg av 
kaffe og vafler er 
inntektskildene på 
Internasjonal dag. I likhet med 
tidligere år var det også denne 

fredagen fullt i gangene på småskolen de to hektiske timene som 
arrangementet pågikk.  

På åpningen så sang fjerdeklassingene blant annet SOS Barnebyer-
sangen som de har øvd inn, samt at de fortalte litt om opplegget. 
Elevene har i tillegg til forberede premier og lignende også jobbet 
med andre aspekt rundt internasjonalt hjelpearbeid. I år så er 
pengene som kommer inn øremerket et SOS Barnebyer-prosjekt i 
Kosovo. Elevene har også fått lære litt om dette landet og 
forholdene der i forbindelse med Internasjonal dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene har laget tombolagevinster og hjalp også til med å selge tombolalodd. 

Det gikk unna mye saft og vaffel i løpet av de to 
timene arrangementet pågikk. 

Med hjelp fra foreldre og 
lærere gjennomførte elevene 
på småskolen nok en vellykket 
Internasjonal dag. 



Nye avdelingsledere innen helse er på plass 
 

Det er gjennomført en ansettelsesprosess av nye avdelingsledere innen Helse og velferd. 12 nye 
avdelingsledere er tilsatt på de ulike avdelingene. Dermed er alle avdelingslederne på plass.  

 

Kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen har dermed fått på plass alle lederne på tredje 
ledernivå innen sin sektor og hele organisasjonskartet i denne avdelingen er dermed klar.  

Det er totalt 14 avdelingsledere som vil bli underlagt fem enhetsledere.  

12 av avdelingslederstillingene ble utlyst i sommer, de to siste ble tilbudt de av dagens enhetsledere i 
kommunene som ikke ble tilsatt i tilsvarende stilling i ny kommune, slik at de ble direkte innplassert i 
en avdelingslederstilling. 

I samtlige stillinger har en gitt tilbud i forrige uke. I skrivende stund har elleve av de som har fått 
tilbud takket ja.  

Dette er: 

Rus og psykiatri Kolvereid: Berit Sofie Engelsen. Hun kommer fra stilling som fagleder på Kolvereid 

Rus og psykiatri Rørvik: Grethe Kvisterø. Hun jobber i dag på poliklinikk og bolig innen dette fagfeltet 
på Kolvereid i dag.  

Miljøtjenesten Kolvereid: Tora Mollan. Hun jobber nå som fagleder for avlastningsboligene på 
Rørvik. 

Miljøtjenesten Rørvik: Anne-Christin Trones. Hun jobber som fagleder på Kolvereid i dag. 

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Kolvereid: Hege Arntsen. Hun jobber som fagleder i 
hjemmesykepleien på Kolvereid.  

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Rørvik: Gjertrud Grindvik.  

Soltoppen og BPA på Rørvik: Ida Christine Gjeseth Waagø, hun kommer fra stillingen som fagleder 
på Bjørkåstunet .  

Sjøsiden og Bjørkåstunet på Kolvereid: Anne Toril Brøndbo 

Avdelingsleder for 3. etasje på Sykestua i Rørvik: Barbro Gravseth. 

Avdelingsleder for 2. etasje på Sykestua i Rørvik: Lill-Ingunn Kvalø Andersen, som i dag er fagleder 
på Sykestua.  

Helse og mestring og leder for ergoterapi og fysioterapi: Lillian Hatland.  

Fra før er det klart at Ingunn Kjønsø blir avdelingsleder for rus- og psykiatripoliklinikk i Rørvik og 
Torgunn U. Angelsen blir avdelingsleder for Nærøy bo- og behandlingssenter 2.  

I skrivende stund er det ikke kommet svar fra den som er tilbudt stilling som avdelingsleder på Nærøy 
bo- og behandlingssenter 1.  

 



Steinar Aspli søker permisjon ut året 
 

Nærøyordfører Steinar Aspli er valgt til gruppeleder for Senterpartiet i Trøndelag fylkeskommune. 
Dette er en heltidsstilling som ikke kan kombineres med en stilling som ordfører i Nærøy. Han 
søker dermed permisjon fram til nyttår og Rune Arstein blir ordfører de siste månedene i Nærøy.  

 

Selv om nytt kommunestyre for Nærøysund konstitueres den 15. oktober så skal de to gamle 
kommunestyrene i Nærøy og Vikna virke fram mot nyttår for å ivareta de gamle kommunene. Blant 
annet skal kommunestyrene stå for avvikling av dagens kommuner i desember, samt behandle 
eventuelt andre saker som bare gjelder den enkelte kommune.  

Det er nå klart at Steinar Aspli har blitt valgt til gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget i 
Trøndelag. Dette er et verv i 
100 prosent og han har derfor 
søkt permisjon fra stillingen 
som ordfører i Nærøy fra 16. 
oktober og ut året. Søknaden 
skal behandles på et eget 
kommunestyremøte mandag 
14. oktober. Rådmannen 
innstiller i på at Aspli skal få 
permisjon fra ordførervervet. 
Ifølge kommuneloven så 
innebærer det at 
varaordføreren rykker opp 
som ordfører. Dermed blir 
Rune Arstein den siste 
sittende ordføreren i Nærøy 
kommune.  

Det skal på samme møte 
velges en varaordfører som 
skal fungere fram mot nyttår.  

Asplis permisjon fører også 
blant annet til Olav Wahl en 
del av formannskapet i Nærøy 
fram mot nyttår. For øvrig 
kalles det inn 
vararepresentanter dersom 
det er nødvendig i andre 
utvalg Aspli er en del av. 

 

 

 

Steinar Aspli er valgt til gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget. Har søker derfor 
permisjon fra ordførervervet ut året. 



Nærøysund fyr til Nærøysund kommune 
 

 

Åge Hestvik overleverte på vegne av selger Forsvarsbygg nøklene til Nærøysundet fyr til Erik Jakobsen og Roy Harald 
Ottesen. 

 

Onsdag 2. oktober underskrev Roy Harald Ottesen kjøpekontrakten for Nærøysund Fyr på vegne av 
Vikna kommune. Det betyr at det nesten 115 år gamle fyret midt i Nærøysundet blir eid av 
Nærøysund kommune.  

 

Kommunestyret i Vikna besluttet i vår at kommunen skulle kjøpe Nærøysundet fyr da Forsvarsbygg la 
det ut til salg. Onsdag ble 
kjøpet gjennomført og 
assisterende rådmann Roy 
Harald Ottesen og Erik 
Jakobsen, som blir 
enhetsleder for byggdrift i 
Nærøysund kommune 
kunne motta nøklene til 
byggene.  

Kommunen betalte fire 
millioner kroner for 
eiendommen som er på vel 
14,5 mål og har tre 
bygninger. I tillegg til selve 
fyret så er det med et naust 

Den tidligere boligene til fyrvokteren på Sklinna ligger også på eiendommen og følger med 
salget. Forsvaret har brukt bygget til mannskapsmesse. 



samt en tidligere fyrvokterbolig. Det er 
Forsvaret ved sjøheimevernet som har eid 
og disponert byggene siden 1960-tallet. 

Det er ikke avgjort hva kommunen skal 
bruke eiendommen til. Men det finnes 
mange muligheter. Det vil bli satt ned et 
utvalg som skal se på hvilke muligheter 
byggene og området rundt har. Målet er å 
kunne få til bruk, eventuelt ved utleie. I 
tillegg ønskes det at området kan bli et 
enda mer attraktivt friområde. Allerede i 
dag er det mange som bruker området til 
blant annet fisking, turgåing og dykking. 
Det jobbes med en reguleringsplan for 

nærliggende områder, og i den forbindelse kan veien til området bli lagt om, noe som letter 
tilgjengeligheten. Nå går veien over tunet til 
naboen.  

Alle tre byggene på eiendommen har 
potensial for utvikling. Det gamle 
fyrvokterboligen har totalt et areal på over 
300 kvadratmeter fordelt på fire plan. Dette 
har vært brukt til mannskapsmesse av 
forsvaret.  

Selve fyret er på rundt 200 kvadratmeter og 
har en unik beliggenhet med utsikt over 
Nærøysundet. Også her finnes det gode 
muligheter for utnyttelse. Det samme 
gjelder naustet som ligger nede ved sjøen 
her er det det tilgang til en liten kai og kran for å heise opp båter.  

Politikerne vil bli utfordret om ikke lenge til å sette ned en arbeidsgruppe som skal bidra til en 
utvikling på den spesielle og tradisjonsrike eiendommen som ligger rett ved sundet som har gitt den 
nye kommunen navn.  

 

  

 

Det er flott utsikt fra selve fyrbygningen ut mot Nærøysundet 

Ved naustet er det også en kai med en kran for å heise opp 
båter. 

Nærøysundet fyr er bygd i 1905 og 
er et landemerke ved 
Nærøysundet. Nå er Nærøysund 
kommune eier av fyret og 
eiendommen rundt. Det skal 
settes ned et utvalg som skal se på 
hva eiendommen kan brukes til. 
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