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Får velge mellom to kommunevåpenalternativer 
 

 

 

Når politikerne i arbeidsutvalget for Nærøysund kommune møtes neste uke så skal de komme med 
sitt innspill til hvilket kommunevåpen den nye kommunen skal ha. To konkrete forslag ligger nå 
klar på bordet til kommunepolitikerne.  

 

Det har vært en lang og omfattende prosess for å finne et kommunevåpen for Nærøysund kommune. 
Dette er et merke som skal symbolisere den nye kommunen på en best mulig måte.  

Jakten på kommuevåpenet startet på nyåret da det ble utlyst en idékonkurranse som var åpen for 
alle. En arbeidsgruppe som var nedsatt av fellesnemnda gikk gjennom alle forslagene og valgte til 
slutt ut seks finalister blant de nærmere 340 forslagene som kom inn. Disse seks ble noe bearbeidet 
og lagt ut på nett slik at innbyggerne i kommunen kunne stemme på hvilken idé de likte best.  



Etter avstemningen ble det vedtatt at de to forslagene som fikk flest stemmer i nettavstemningen 
skulle sendes videre til designer Kasia Dyna i Nowa designverksted i Rørvik. Hun har tatt tak i ideene 
som kom inn og formet dem med bakgrunn i sin designkunnskap.  

 

To forslag 

Nylig ble arbeidsgruppa som har jobbet med kommuenvåpenet enig om å sende de to endelige 
forslagene til politisk behandling. Det har vært en dialog mellom arbeidsgruppa og designeren 
underveis for å få et ferdig produkt. Arbeidsgruppa som har bestått av både politikere og 
administrativt ansatte er godt fornøyd med forslagene som er lagt fram og det er enighet om at 
uansett hvilket av alternativene som velges så vil det bli et godt symbol for Nærøysund kommune.  

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 er et ganske konkret forslag. Det viser en bru med bølger under. Brua var et symbol som 
gikk igjen i mange av forslagene i idékonkurransen. Det er lett å assosiere brua med Nærøysundbrua, 
som går over sundet som har gitt kommunen navn og som dermed binder de to eksisterende 
kommunene sammen. Nærøysund har derimot også en annen bru av denne typen, Foldabrua. Den 
fungerer som en portal inn til Nærøysund østfra. I tillegg så har kommunen mange bruer over hele 
sitt område som knyttet de ulike delene sammen.  

Bølgene under brua er formet slik at de også kan representere landskapet og de landbaserte 
næringene i kommunen, samtidig som det symboliserer havet og fjordene som binder kommunen 
sammen.  

 

Alternativ 2 

Alternativ 2 er mer abstrakt i utformingen og kan symbolisere flere ting. I det opprinnelige utkastet 
så var også dette et symbol på Nærøysundet og brua. Men i den endelige versjonen så har det blitt 
enda mer et symbol på dette med samhold og at land og hav knytter oss sammen. Her har en også 
fått med grønnfargen for å forsterke de landbaserte næringene. Figuren kan også ha andre 
tolkninger som for eksempel at det er et tau som binder noe sammen.  

Dette forslaget har mye til felles med en rekke andre norske kommunevåpen, med at det er en enkel 
figur som kan gi flere tolkninger. Samtidig er det en moderne versjon med at det har tre farger. 
Tidligere måtte kommunevåpen ha bare to farger, men dagens regler setter ingen begrensninger på 
dette.  

 

Kommunestyrene avgjør 

Kommunepolitikerne i dagens to kommuner må ta avgjørelsen på hvilket kommunevåpen som skal 
velges. Rent formelt så er det bare et kommunestyre som kan velge kommunevåpen. Derfor kan 
Fellesnemnda bare komme med innstilling i saken, og så må det to likelydende vedtak til i 
kommunestyrene i Nærøy og Vikna. Det er ønskelig å få kommunevåpenet på plass så snart som 
mulig slik at en kan begynne profileringen av den nye kommunen. Alt fra konvolutter til biler og 
bygninger skal preges av det nye kommunevåpenet til Nærøysund kommune.  



Kom deg ut i Nærøysund  
 

 

Hvert år arrangerer Nærforum og Havørn 4H kulturminnedag i Remmastrauman. I år blir dette en del av 
Nærøysundfestivalen. Dette er et av flere turmål du kan legge ut på i løpet av helga. 

 

Nærøysundfestivalen går videre. Denne helgen er det flere gode muligheter til å komme seg ut til 
områder av Nærøysund du kanskje ikke har vært på tidligere.  

 

Nærøysundfestivalen omfatter også flere årlige arrangement. Blant disse er Friluftslivets uke og 
Kulturminnedagene. Friluftslivets uke er vi midt inne i nå, mens kulturminnedagene starter til helgen.  

Begge disse arrangementene gir meget gode muligheter til å komme seg ut til nye deler av 
Nærøysund for de som ønsker det.  

 

Høstkonsert på Nærøya 

Kulturminnedagenes første 
arrangement i Nærøysund er 
høstkonserten i Nærøykirka. Dette 
er en unik mulighet til å få oppleve 
den spesielle atmosfæren med 
konsert i den gamle 
middelalderkirken. Hovedattraksjon 
for årets høstkonsert er Seljemark 
& Rømmen. Det er en trio 
bestående av søstrene Ranveig og 



Mildrid Seljemark samt Kathrine Rømmen. På konserten deltar også Are Areklett Garmann og det 
unge lokale pianotalentet Sandra Dolmen.  

Konserten starter klokka 19.00, men det går båt fra Storvollen på Marøya allerede fra klokka 17.00. 
Klokka 18.00 så vil Camilla Vågan fortelle om Nærøykirkas historie fra stabburstrappa. Det blir også 
servering av urtesuppe, kaffe, saft og kaker.  

 

Kulturminnedag i Remmastrauman 

På søndag 8. september har du flere steder å velge mellom å besøke. Da er det fire ulike 
arrangement som er en del av Nærøysundfestivalen. Alle gir mulighet til å komme til nye og kanskje 
for mange ukjente deler av Nærøysund.  

Et av arrangementene er også en del av Kulturminnedagene. Det er Nærforum og Havørn 4Hs 
markering av årets kulturminnedager. Dette skjer som vanlig i Remmastrauman. Dette har de lang 
tradisjon for. Tema for kulturminnedagene i år er «Tyttebæra», og dette vil også stå sentralt i 
markeringen i Remmastrauman. Det blir blant annet kåseri og ulike aktiviteter. Det er mulig å komme 
seg til Remmastraumen både med egen båt og ved å gå turstien som starter fra Bjørkneset ved 
Ramfjord.  

 

Erikfjellvatnet og Grytbogen 

Tur med både båt og til fots kan du få også når Foldereid Idrettslag og Foldereid utmarkslag inviterer 
til tur til Erikfjellvatnet og Grytbogen til helga. Turen starter allerede på lørdag og da er det mulig å 
overnatte i Erikfjellhytta fra lørdag til søndag. Det er også mulig å gå direkte til Grytbogen på søndag 
klokka 10.00. De som 
ikke har lyst til å gå 
langs traktorvegen 
kan dessuten få 
båtskyss inn til 
Grytbogen klokka 
11.00. Ta kontakt 
med Svein Kr. Skeie 
på telefon 
950 23 337 innen 
klokka 10.00 på 
søndag dersom du 
ønsker båtskyss. Det 
blir matservering 
inne ved den gamle 
husmannsplassen 
Grytbogen. Plassen 
eies nå av 
kommunen.  

 

 

Lørdag kan du bli med på tur til Erikfjellhytta og overnatte før turen går videre til Grytbogen. 



Valøytind 

Mens Grytbogen ligger nesten så langt øst du kommer i Nærøysund, så er det andre turmålet det er 
mulig å gå denne søndagen nesten så langt vest du kommer i den nye kommunen. Yttertoppan i Ytre 
Vikna idrettslag inviterer denne dagen til tur til Valøytind. Valøytind omtales som en av de beste 
utsiktspunktene i denne delen av kommunen.  

Oppmøte for å være med på denne turen er klokka 12.00 ved kaia i Valøya. Denne dagen gir 
Yttertoppan ekstra poeng til de som blir med på turen. De som samler toppoeng kan få 150 poeng på 
denne turen til Valøytind.  

 

Follalunken 

Det er også mulig å få en søndagstur midt mellom øst og vest – nærmere bestemt på og ved 
Kolvereid. Denne dagen arrangeres også den tradisjonsrike Follalunken. Som vanlig blir det både 
trimklasse og konkurranseklasse, og det er mulig å velge både den lange løypa på elleve kilometer 
eller den korte på seks kilometer. Den lange løypa starter ved Torgerhaugen, mens den kortere 
starter ved Finnemoen.  

Follalunken starter klokka 10.00 for de første trimerne, og klokka 12.00 for konkurranseklassen.  

 

God tur! 

Dermed er det ingen grunn til å sitte inne på søndag, men kom deg ut og bli kjent med Nærøysund. 
Er du skikkelig sprek kan du rekke flere av arrangementene. For eksempel bli med til Erikfjellvatnet 
på lørdag og gå tilbake samme dag, starte tidlig på Follalunken på søndag og avslutte med tur til 
enten Valøytind eller Remmastrauman etterpå.  

God tur! 

 

Søndag arrangerer Kolvereid IL Follalunken for 42. gang. Som vanlig er det både konkurranseklasse og trimklasse, samt 
både kort og lang løype. 



Har blitt enhetsleder for alle innen kommunalteknikk 
 

Kurt Kristiansen har som den første på enhetsledernivå i Nærøysund kommune overtatt ansvaret 
for alle ansatte innen sitt område i begge dagens kommuner. Nå leder han alle som jobber med 
kommunalteknikk i både Nærøy og Vikna.  

 

Teknisk er for tiden den avdelingen som har kommet lengst i sammenslåingsarbeidet. Håvard Hernes, 
som skal bli kommunalsjef for Teknisk fikk allerede den 1. juli delegert funksjonen som teknisk sjef i 
Vikna og dermed ansvaret for begge kommunene. Han kommer fra stillingen som drifts- og 
utviklingssjef i Nærøy kommune.  

 

Godt å begynne nå 

Nå har Håvard Hernes delegert myndigheten som enhetsleder for kommunalteknikk i Vikna til Kurt 
Kristiansen. Han skal ha denne stillingen i Nærøysund og har fram til nå hatt ansvaret for denne 
avdelingen i Nærøy kommune. Kristiansen blir dermed den første enhetslederen som får ansvar for 
alle de ansatte som skal være med i den nye kommunen. De ansatte i enheten kommunalteknikk 
jobber med viktig infrastruktur som vei, vann og avløp. Totalt teller denne avdelingen rundt 14 
stillinger.  

- Jeg synes det er veldig positivt at jeg kan begynne å bygge denne avdelingen allerede nå. Det er bra 
å begynne så tidlig som mulig, sier Kurt Kristiansen, som også tror det er positivt for de ansatte at 
byggingen av enheten starter nå. 

De ansatte i kommunalteknikk skal som tidligere ha sine arbeidssted med utgangspunkt i 
kommunegarasjene på Kolvereid og Rørvik. Men nå skal de etter hvert fungere som et team og jobbe 
sammen der det er nødvendig og 
hensiktsmessig.  

 

Teknisk på flyttefot 

Mens de ansatte på kommunalteknikk skal ha 
samme oppmøteplasser som tidligere så skal 
som kjent administrasjonen i Teknisk samles 
på Rørvik. Denne flyttingen er allerede i gang. 
Flere av de ansatte i Teknisk i dagens Vikna 
kommune har allerede flyttet ned fra tredje 
etasje og inn i andre etasje, hvor avdelingen 
skal holde til. På Kolvereid har de ansatte 
startet arbeidet med å pakke og rydde for å 
gjøre seg klar til flytting. I lokalene de holder 
til i dag skal Nav-kontoret for Nærøysund inn. 
Så snart de ansatte i drift- og 
utviklingsavdelingen har flyttet ut så starter 
arbeidet med å bygge om til Nav-kontor.  

Kurt Kristiansen har tatt fatt på oppgaven som enhetsleder for 
kommunalteknikk i både Nærøy og Vikna, og er dermed den første 
enhetslederen som har fått ansvarsområdet han skal ha i Nærøysund. 



Over 1000 har allerede gitt sin stemme 
 

 

Thomas Lollike, som jobber ved Lilleval barnehage benyttet anledningen til å forhåndsstemme da Stine Barstad Holm og Eva 
Nubdal var på Val videregående skole på torsdag. 

 

Fredag 6. september er siste mulighet til å forhåndsstemme til årets kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. Allerede nå har over 1000 innbyggere i Nærøysund gitt sin stemme i valget.  

 

 

Etter at forhåndsstemmingen startet 12. august har det vært en jevn strøm med forhåndsstemmer 
på servicekontorene på både Kolvereid og Rørvik. Den siste uken har det også vært oppsøkende 
forhåndsstemming både på helseinstitusjoner og videregående skoler i kommunen. Dette har gjort 
det mulig både for beboere og ansatte på institusjonene og elever, lærere og andre ansatte ved 
skolene å få avgitt sin stemme enkelt der de likevel oppholder seg på dagtid.  

 

Valgdag mandag 

Torsdag formiddag passerte det 1000 forhåndsstemmer, og etter det var det også mange som tok 
turen innom servicekontoret for å avgi sin stemme. Det betyr at rundt 13,5 prosent av de 7421 
stemmeberettigede i Nærøysund allerede har avgitt sin stemme i det første kommunevalget i 
Nærøysund. Fortsatt er det mulig å forhåndsstemme helt fram til klokka 15.30 på fredag. På den 
ordinære valgdagen holder valglokalene på Kolvereid og Rørvik åpent helt til klokka 20.00, mens på 



de øvrige valglokalene ute i grendene er mulig å 
stemme fram til klokka 18.00. Det er mulig å stemme 
ved hvilket som helst av stemmelokalene i 
kommunen om du er hjemmehørende i Nærøysund.  

 

Samme nivå som sist 

Eva Nubdal ved servicekontoret på Kolvereid, som er 
blant de som har ansvaret for valget i kommunen 
sier at forhåndsstemmingen ligger omtrent på 
samme nivå som ved sist valg. Forhåndsstemmingen 
anses likevel for å være god. Det virker som at 
trenden ved de siste valgene er at stadig flere ønsker 
å gjøre unna stemmingen før selve valgdagen.  

Nubdal og kollega Stine Barstad Holm var torsdag på 
Val videregående skole for å holde 
forhåndsstemmingen der. Det er første gang dette 
tilbudet har vært på skolen, og det har vært godt 
mottatt blant både lærere og elever. Spesielt var 
dette greit for elever ved skolen som er 
hjemmehørende andre steder og som ikke kan 
stemme på valgdagen. Også på Ytre Namdal 
videregående skole var det mulig å forhåndsstemme på torsdag.  

 

 

Rektor Kjartan Åsebø ved Val videregående skole synes tiltaket med forhåndsstemming på skolen var et godt tilbud. 
Ettersom han er bortreist på valgdagen så benyttet han selv muligheten til å stemme da Stine Barstad Holm og Eva Nubdal 
fra kommunen var innom skolen 

 

Georg Endseth er hjemmehørende i Rødøy kommune og fikk 
levert sin forhåndsstemme på Val videregående skole på 
torsdag. 



Setter fokus på sunn lokalprodusert mat 
 

 

Nærøysunds  sjømatprodusenter og Nærøysund kommune vil promotere sunn og god lokalprodusert sjømat under 
emneknaggen #sopinpåsjømat. Fra venstre: Ila Emilsen (Emilsen Fisk), Ragnhild Brekk (Salmosea), Svanhild Øpstad (Val 
videregående skole), Anne Lene Gregersen (Nærøysund kommune), Tove Torstad (NTS ASA), Siv Tove Arnøy (Midt-Norsk 
Havbruk), Einar Overrein (Salmonor), Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Gøril Rasmussen (Opplæringskontoret for 
fiskerifag). 

 

Nærøysund blir en stor matkommune. Både som Namdalens største landbrukskommune, 
Trøndelags største fiskerikommune og landets største havbrukskommune. Sammen med lokale 
oppdrettere så setter kommunen nå fokus på sunn mat fra havet, det gjør de under mottoet Sopin 
på sjømat.  

 

Matproduksjon vil bli viktig i Nærøysund kommune, enten det kommer fra land eller havet. I 
forbindelse med Nærøysundfestivalen som pågår for tiden så lanseres en egen lokal sjømatuke. 
Målsetningen med dette er delt, det handler både å vise fram at Nærøysund blir blant landets største 
havbruks- og fiskerikommuner. Samtidig så er det et ønske om å gjøre innbyggerne i kommunen mer 
oppmerksom på den sunne sjømaten som produseres lokalt.  

- Det spises for lite sjømat her i landet. Vi ønsker å bidra til at folk kan få en sunnere livsstil og velge 
mer sjømat i kosten, sier folkehelsekoordinator Anne lene Gregersen.  

 

 



Skaper stolthet og interesse 

Lokale sjømatprodusenter deler naturlig nok også oppfatningen av at folk bør spise mer sunn sjømat. 
Nå har de sammen med kommunen lansert slagordet Sopin på sjømat. Målet er at dette skal bidra til 
å skape stolthet og interesse for lokalprodusert mat fra havet. Alle de lokale oppdrettsselskapene er 
involvert. Det er også de som jobber med rekruttering til sjømatnæringen.  

 

Bidrar med laks 

Sjømatuka går fra 14. til 21. september. I hver ende av denne uka er det en fotballcup for de yngste i 
Nærøysund. Først på Varøya den 14. september. Deretter på Kolvereid den 21. september. På begge 
cupene vil det bli solgt lokal sjømat fra kioskene. Målet er at flere skal kunne velge dette sunne 
alternativet. De lokale oppdrettsselskapene sponser idrettslagene som arrangerer cupene med laks 
som kan brukes til matsalget. Lagene får også kjøpt fiskekaker til innkjøpspris fra Rørvik fisk som kan 
selges på cupen. 

De fire lokaleide oppdrettsselskapene vil også sørge for at alle skoleelever og barnehagebarn i 
Nærøysund får smake lokal laks. I løpet av sjømatuka så skal det sendes ut laksefileter til skoler og 
barnehager. Disse skal de lage sine egne retter av.  

 

#sopinpåsjømat 

Sopin på sjømat har også fått sin egen emneknagg på instagram. Det vanker fine premier til den som 
kan levere det beste bildet merket med #sopinpåsjømat.  

Nærøysund kommune ønsker et tett samarbeid med lokalt næringsliv og samfunnet for øvrig, og 
dette sjømatuka vil forhåpentligvis være en god start på det. Målet er å kunne samarbeide med ulike 
lokale aktører for å bidra til å gjøre den nye kommunen til et attraktivt område.  

 

 

 

1Det er opprettet en egen emneknagg for sjømatprosjektet. De som legger ut det beste #sopinpåsjømat-bildet på Instagram 
kan vinne en fin premie i løpet av høsten. 

 



 

Høstens første politiske møte 
 

Neste fredag, den 13. september er det klart for høstens første politiske møte i Nærøysund-
sammenheng. Da møtes medlemmene i Arbeidsutvalget på Kolvereid. Fem saker står på 
sakskartet.  

 

Det nærmer seg sluttspurt for Arbeidsutvalg og Fellesnemnd for Nærøysund kommune. Men noen 
møter gjenstår før nytt kommunestyre for Nærøysund konstitueres.  

På møtet skal det behandles seks saker, samt at det blir noen orienteringer.  

En av sakene er om kommunevåpen, som er omtalt lenger opp i nyhetsbrevet.  

Den første saken på agendaen er basert på en anmodning fra LHL på både fylkesplan og i dagens to 
kommuner. De har kommet med anmodning om etablere et brukerråd for Nærøysund kommune. I 
denne saken er det en positiv holdning til dette, og det blir opp til Nærøysund kommunestyre om 
hvordan et slikt råd skal organiseres.  

Det er også en sak om samarbeid med Namdal regionråd og organiseringen av dette.  

Politikerne må dessuten diskutere festeavgiften på gravene på kirkegårdene i kommunen. Her er 
avgiftene forskjellig i Nærøy og Vikna i dag. Vikna har en festeavgift på 150 kroner i året, mens Nærøy 
har 100 kroner per år. Det foreslås å justere avgiften til 150 kroner for alle. Dette begrunnes blant 
annet med at Vikna nettopp har justert opp sin avgift, og at kostnadene med å ivareta kirkegårdene 
er såpass høye at denne prisen kunne dekke noen av disse utgiftene. De nye festeavgiftene vil bli 
gjeldende fra 1. januar 2020, dersom de blir vedtatt.  

Den siste saken på møtet handler om reglement for folkevalgte organ i Nærøysund kommune. Disse 
reglene skal gjelde fra det nye kommunestyret er på plass i oktober.  

 

Hele sakslisten til neste fredags møte i Arbeidsutvalget kan du finne her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1063&documentTypeId=
MI 

 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1063&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1063&documentTypeId=MI
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