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Vel gjennomført første valg 
 

 

Oppslutningen ved det første kommunevalget i Nærøysund var bedre enn hva det har vært i Nærøy og Vikna de siste 
gangene. Her er det kø for å få stemme rett etter at dørene åpnet i valglokalet på Kolvereid. 

Mandag ble tidenes første kommunevalg i Nærøysund kommune gjennomført. Med over 64 
prosent valgdeltakelse og første gang felles opptelling av stemmene ble valget vellykket. 

 

Det var kø av velgere på valglokalene på både 
Kolvereid og Rørvik gjennom store deler av 
dagen. Til sammen ga 64,39 prosent av 
velgerne sin stemme ved tidenes første 
kommunevalg i Nærøysund. Det er en økning 
fra valget for tre år siden da oppslutningen 
både i Nærøy og Vikna var på rundt 58 prosent.  

 
Fra valglokalet på Kolvereid. Rannveig Hanssen viste 
velgerne inn i avlukkene.  



Jobbet sammen med tellingen 

Nytt ved dette valget var også at 
all telling fra valgstedene ble gjort 
på Kolvereid. Administrativt 
ansatte fra begge dagens 
kommune jobbet sammen med å 
telle de 4785 stemmesedlene 
som kom inn. Dette ble dermed 
også det første store samarbeidet 
mellom kommende kolleger i 
Nærøysund kommune. Det 
meldes om at tellingen gikk godt 
og i halv tolv-tiden mandag kveld 
var staben ferdig med å telle alle 
stemmene til kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. 

 

Har blitt enig om politisk samarbeid 

Politisk ble Arbeiderpartiet den store vinneren med 38,3 prosent av stemmene, mens også Høyre og 
Fremskrittspartiet opplevde en god vekst i oppslutningen. 
Alle de åtte partiene som stilte til valg i Nærøysund fikk inn 
representanter i kommunestyret. Arbeiderpartiet fikk 14 
representanter, Senterpartiet fikk 9 representanter, Høyre 5, 
FrP 4, Venstre 2 mens Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De 
Grønne og Sosialistisk venstreparti får en representant hver i 
det nye kommunestyret.  

Fra politisk hold så meldes det om at Arbeiderpartiet, FrP, og 
KrF har blitt enig om en flertallskonstellasjon i 
kommunestyret. Dette gjør Amund Hellesø fra Ap til 
Nærøysunds første ordfører, mens Terje Settenøy fra FrP blir 
varaordfører. Dette avgjøres endelig på kommunestyrets 
konstituerende møte den 15. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte fra begge kommunene jobbet sammen på stemmetellingen. Her mottar Anne 
Lene Gregersen og Hanne Løvseth Heimsvik stemmeurnen fra Jarle Strandvahl fra Lauga 
Stemmekrets. De var først inn i tellelokalet. 

Opptellingen av stemmene gikk greit og var ferdig 
litt før midnatt på mandag kveld. 



Dette blir det første kommunestyret i Nærøysund 
Her er en oversikt over hvem som ble valgt inn i kommunestyret for Nærøsyund 

Arbeiderpartiet – 14 representanter 

Amund Hellesø 
Mildrid Finnehaug 
Lars Fredrik Mørch 
Sture Karlsen 
Ingunn L. Lysø 
Jan Erik Sørhaug 
Line Bakke Fjær 
Tove Anita Torstad 
Siw Hanne Berg 
Terje Sørvik 
Brit K. Theimann 
Dagfinn Eriksen 
Roy Angelo  
Barbro Gravseth 

Vararepresentanter: 

Sindre Sørhaug 
Einar Bjørnsønn Overrein 
Tor Finnanger 
Jan Rune Sæbø 
Inger Wannebo 
Martine Torstad Arnø 
Mai Iren Arnøy 
Reinert Eidshaug 
Thina Berg Tangen 
Odd Kristian Myhre 

 

Senterpartiet – 9 representanter 

Espen Lauritzen 
Stian Aakre 
Anette Laugen 
Hedevika Ulsund 
Gunnar Eirik Volden 
Anita Marø 
Adrian Aspli 
Olav Leon Wendelbo 
Hallvard Arne Laugen 

 

 

 



Vararepresentanter: 

Steinar Livik 
Anne Laugen 
Kolbjørn Horn 
Steinar Flasnes 
Kari Beate Toremo Finvik 
Marius Ivan Eiternes 
Tina-Evelyn Buvarp 
Sonja Anita Finseth 
Bjørn Endre Buvarp 
Lars Peder Brekk 
Paul Magne Engesvik 
Aslaug Hestø 

 

Høyre: 5 representanter 

Marit Dille 
Håkon Holand 
Siv Tove Arnøy 
Tom Roger Moen  
Roald Dolmen 

Vararepresentanter: 

Dag-Erik Thomassen 
Olav Wahl 
Andreas Marø 
Thomas Granli 
Pål Sæther Eiden 
Britt Tove Edvardsen 
Mathias Brekk 
Arne Kiil 

 

Fremskrittspartiet 4 representanter 

Terje Settenøy 
Stein Halvard Bakken 
May-Linn Waagø 
Morten Aleksander Haugerøy 

Vararepresentanter: 

Andrea Lauritz Sørensen  
Vegard Johansen  
Anneli von Ibenfeldt  
Truls Øren 
John Thore Eliassen 



Joar Arne Hamland 
Sivert Kristian Wicklud 

 

Venstre 2 repsentanter 

Bjørn Ola Holm 
Tordis Fjær Solbakk 

Vararepresentanter 

Per M. Reinem Moen 
Elin Karin Kristiansen 
Guro Holm Skillingstad 
Eli Anne Krystad 
Sven Arild Strøm 

 

Kristelig Folkeparti 1 representant 

Thor Lanesskog 

Vararepresentanter: 

Petter Stevik 
Anne Elise Prestvik 
Kjartan Åsebø 

 

Miljøpartiet De Grønne 1 Representant 

Svein Kåre Johansen 

Vararepresentanter: 

Yngve Rosenvinge 
Snorre Tørriseng 
Ute Wengorz 
Michael Bucksath 

 

Sosialistisk Venstreparti 1 representant 

Frode Setran 

Vararepresentanter: 

Merete Lervåg 
Eline Devik 
Marte Volden 
Knut Kjartan Tørum 

 



Minnes Sjø-Sara med en egen dag 
 

 

Sjø-Sara er minnet med en statue laget av Torleif Flosand som står i Nærøysundet. Nå skal den kvinnelige sjøhelten som 
gjorde seg bemerket i vårt område for rundt 200 år siden minnes med en egen Sjø-Sara dag på Foldereid, der hun ble født. 

 

Sjø-Sara er en skikkelig Nærøysund-kvinne. Født i 1775 på Foldereid og virket i store deler av sitt liv 
i Sør-Gjæslingan. Nå minnes hun med en egen dag på stedet der hun ble født.  

 

Sara Olsdatter ble født på Larsgården i Foldereid i 1775. Nå snart 250 år etter sin fødsel skal hun 
minnes med en egen dag et steinkast unna barndomshjemmet. Det er Foldereid Samfunnshus SA 
som har tatt initiativet til en egen Sjø-Sara-dag i forbindelse med Nærøysundfestivalen.  

Blant de som deltar er Foldereid Hornmusikklag og Rørvik Musikkforening. De skal spille både hver 
for seg og sammen. Det skal blant annet være en urpremiere på «Sjø-Saras vals» som er komponert 
for anledningen av Hans Ivar Ellingsen, som dirigerer Foldereid Hornmusikklag.  

Til denne dagen kommer også Kjellrun Åsgard fra Rørvik for å fortelle litt om historien til Sjø-Sara. 
Åsgard har tidligere jobbet en del med 
fortellinger om Sjø-Saras liv og virke. 

Det blir dessuten en del konkurranser, 
aktiviteter og salg av noe å spise og 
drikke.   

 

 

 Sara Olsdatter, kalt Sjø-Sara ble født på Larsgården på Foldereid, den lå i 
området der kirka står i dag. 



Bli med ut i historien 
 

 

Søndagsvika er et flott utfartssted for alle. Stien til området har universell utforming. Søndag går det en Bli kjent-tur i 
forbindelse med Nærøysundfestivalen hit. Det er Gråmarka IL som inviterer til det. 

Som en del av Nærøysundfestivalen så inviteres det førstkommende søndag til Bli kjent-tur til 
Søndagsvika i Gravvik. Dette er et område som alle har lett tilgang til og som byr på mye historie. 
Alle som ikke har vært her før anbefales å ta en tur.  

 

Fram til Søndagsvika ved Eiternes i Gravvik er det anlagt en kultursti. Denne stien har universell 
utforming, slik at alle kan ta seg fram enten de kommer til fots, i barnevogn eller rullestol.  

I forbindelse med Nærøysundfestivalen så inviterer Gråmarka Idrettslag til bli kjent-tur til 
Søndagsvika. Det skjer førstkommende søndag, den 15. september. Turen starter klokka 12.00.  

Turen passer som sagt for alle og stien er på 1,2 kilometer. Underveis så kan man få med seg en god 
del historie. Stien passerer blant annet et gammelt torvuttak. Det finnes også en del gravrøyser i 
området. Dette vil få ekstra fokus på turen. Konservator og arkeolog Kristin Kjønsø fra Museet Midt 
deltar på turen og hun skal blant annet fortelle litt om hva som kan være historien til gravrøysene.  

Med på turen er også trompetist Kristoffer Lona fra Kongsmoen. Han skal bidra med musikalsk 
innslag på turen.  

Det blir i tillegg til historisk og musikalsk påfyll også god tid til å se seg om i og rundt Søndagsvika. I 
selve vika er det gapahuker og der vil det også fyres opp i bålpanna slik at de som ønsker det kan 
grille. Grillmat må en ha med selv, men Gråmarka IL serverer saft og kaffe til de som tar turen.  

Alle som ønsker å bli kjent med denne delen av Nærøysund anbefales å legge søndagsturen til 
Søndagsvika.  



Kulturtimen gir alle mulighet til å utfolde seg 
 

 

Andreklassingene Amar, Tuva, Julie og Torleif synes det er moro med Kunst og håndverk i forbindelse med Kulturtimen. De 
første gangene har de drevet med fingerhekling.  

Som et prøveprosjekt har Nærøy kommune i år satt i gang Kulturtimen. En time i uken får elvene 
på første til tredje trinn mulighet til å utfolde seg i ulike aktiviteter. Det beste er at det er gratis slik 
at alle elevene kan være med. 

 

I mai vedtok kommunestyret i Nærøy en ny rammeplan for kulturskolen. Der ble det beskrevet at 
kulturskolen skal tilby et breddetilbud, et kjernetilbud og et fordypningstilbud. Dette med 
breddetilbud er nytt for kulturskolen. Når samtidig kommunestyret etterlyste økt fokus på 
universelle tilbud til barn uavhengig av 
familiens økonomi. Derfor ble Kulturtimen 
innført i SFO-tilbudet i grunnskolen.  

- Hvis elevene i tillegg gleder seg til 
aktivitetene i Kulturtimen ved at de opplever 
mestring, kan «Kulturtimen» bli et Kinderegg, 
der vi når flere mål samtidig, sier 
kommunalsjef for oppvekst og familie Kirsti 
Sandnes Fjær som har tatt initiativet til 
prøveprosjektet.  

 

Kulturskolen bidrar med lærere til Kulturtimen. Blant dem 
kulturskoleveteran Kjell Jørgen Sellæg, som her er sammen 
med tredjeklassingene på Nærøysundet skolen som har 
faget Puls. Anders Fjær, som også jobber i kulturskolen er 
også med om lærer her. 



Gratis for alle 

Kulturtimen er et prosjekt som prøves ut i inneværende skoleår på de tre første trinnene i 
grunnskoler i Nærøy. 

Elevene får tilbud om ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Ulike aktiviteter som tilbys er fysisk 
aktivitet, matlaging, ulike formingsaktiviteter, sang, blås, ukulele og rytme. Tilbudet kombineres med 
gratis SFO. Elevene er med på samme aktivitet i seks uker på rad før det byttes til en annen aktivitet.  

Ordningen er helt gratis og legges til de dagene elevene har kortdag på skolen. Det betyr at på 
Kolvereid har elevene 
Kulturtimen på 
mandager, mens på de 
øvrige skolene er det 
på tirsdager.  

 

Anne Bråtteng og Sølvi Vik 
Brækkan jobber i de to 
kulturskolene i Nærøy og 
Vikna. På Kulturtimen har 
de ansvar for timen med 
sang og rytme. Her sammen 
med førsteklassingene på 
Nærøysund skole. 

Ulike lærerkrefter 

Kulturtimen går i regi av 
kulturskolen og lærerne har ulik 
bakgrunn. Noen av lærerne fra 
skolene deltar i opplegget, men 
i stor grad er det krefter fra 
andre områder som deltar. 
Kulturskolen i både Nærøy og 
Vikna bidrar med lærere. I 
tillegg er andre ansatte i 
kommunen også med. Blant 
annet så bidrar Frisklivssentral i 
Nærøy med undervisning i fysisk 
aktivitet.  

 

 

Gøy med fingerhekling 

Kulturtimen er nå gjennomført tre ganger. Tirsdag denne uken var vi innom Nærøysundet skole i 
Ottersøy hvor det samtidig pågikk fire ulike aktiviteter i forbindelse med Kulturtimen. 
Andreklassingene var fullt opptatt av å fingerhekle da vi var innom.  

- Denne skal bli et underlag i senga når jeg får kattunger, forteller Tuva og viser fram det hun har 
laget så langt. Det er Anette Nyheim og Lillian Bakkemo Johnsen som leder tilbudet kunst og 

Katarina Knutsen jobber ved Frisklivssentralen er engasjert som lærer innen fysisk aktivitet, som 
blant annet omfatter ballspill 



håndverk på skolen. De er til vanlig assistenter på skolen og er engasjert til å lede disse timene. 
Anette Nyheim forteller at fingerheklingen skal resultere i enten sitteunderlag eller gryteunderlag – 
avhengig av hvor langt elevene kommer i arbeidet. De skal avslutte denne delen av prosjektet neste 
uke. De siste to ukene før de skifter aktivitet skal de bruke på å lage nøkkelringer. Tuva og de andre 
andreklassingene synes det er gøy å få drive med dette på Kulturtimen. 

 

Lærer nye sanger 

I etasjen under har Sølvi Vik Brækkan og Anne Bråtteng Sang og rytme med førsteklassingene. 
Lydnivået er høyt, og det er også interessen for å lære seg nye sanger og rytmeleker. Brækkan og 
Bråtteng er til daglig ansatt i kulturskolen i Vikna og Nærøy. Sammen så viser de entusiastisk fram de 
første sangene de har lært i kulturtimen.  

Nye sanger har også elevene som deltar på tilbudet Puls fått utlevert. Denne uken var det en del av 
tredjeklassingene som hadde dette. Også her står musikk og rytme 
i fokus og det er erfarne kulturskolelærere som underviser. Kjell 
Jørgen Sellæg og Anders Fjær står for dette tilbudet. Når vi er 
innom får elevene utdelt rytmeinstrument for å vise fram på bildet, 
og det burde kanskje vært lagt ut et lydspor sammen, for elvene 
fant raskt ut hvordan instrumentene fungerer. Lærer Kjell Jørgen 
Sellæg sier at de skal øve inn den samme sangen med alle 
gruppene og på slutten av året så skal de ha en felles framføring. 

 

Mange aktiviteter 

Den siste aktiviteten på planen denne uka var Fysisk aktivitet. Der 
var det Katarina Knutsen fra frisklivssentralen som aktiviserte den 
andre halvparten av tredjeklassingene i gymsalen på skolen.  

I løpet av høsten og våren skal elevene ved denne skolen samt 
Foldereid skole i tillegg innom snekring med Lars Finnestrand og 
matglede med Astri Fagernes. På Kolvereid skole skal Finnestrand, 
Fagernes og Knutsen også ha de samme fagene. Magnhild 
Vardehaug og Ingrid Anna Bråtteng skal har ha faget Blås, Line 
Marit Flasnes skal ha barnekor og Silje Kjihl skal ha tegning i 
maling. I tillegg skal Kjell Jørgen Sellæg undervise også her, da 
sammen med Stian Kojen. De skal lære elvene å spille ukulele.  

 

Godt tilbud 

Rektor ved Nærøysundet skole, Tor Arve Larsen synes at dette er et godt tilbud for elevene. 

- Det er positivt at det ikke avhenger av den enkelte familie og elev om de får dette tilbudet, sier 
rektoren om det nye gratis tilbudet.  

Kulturtimen er et prøveprosjekt ut skoleåret.   

 

Olai og Emilis har i løpet av de tre første ukene 
laget hver sin kjempelange fingerheklingstrå 



Siste AU-møte gjennomført 

 

Arbeidsutvalget i Nærøysund hadde sitt siste møte på fredag. Snart overtar nykommunens formannskap og kommunestyre. 

 

Medlemmene i Arbeidsutvalget for Nærøysund hadde møte tirsdag. I de fleste sakene så ble 
innstillingene fulgt. Mest debatt ble det om det nye kommunevåpenet. Det skal nå avgjøres på 
første kommunestyre i Nærøysund. Dette var det siste AU-møte i sammenslåingsprosessen.  

 

Politikerne i Arbeidsutvalget var samlet på Kolvereid på fredag. Det var fem saker på sakskartet. De 
fleste sakene ble raskt behandlet av politikerne, der de gikk for innstillingen som var lagt fram. (se 
link under for saksutredning og vedtaksforslag). De fleste sakene skal behandles av Fellesnemnda den 
23. september.  

Den saken det kanskje knyttet seg mest spenning til var om Nærøysund kommunes kommunevåpen. 
I denne saken fikk politikerne en god og gjennomarbeidet presentasjon av prosessen fra designer 
Kasia Dyna. Hun har fått i oppdrag å utarbeide to endelig forslag til kommunevåpen ut fra 
idekonkurransen som var før i år.  

Arbeidsutvalget fikk et godt innsyn i tankene bak både ideer og design. Det var enighet om at det var 
to gode og flotte forslag som ble lagt fram, men ikke full enighet innad i utvalget hvilket våpen som 
skal symbolisere kommunen. Det ble derfor bestemt at saken skal behandles av kommunestyret i 
Nærøysund. Det har tidligere vært lagt opp til å få til likelydende vedtak i de to eksisterende 
kommunestyrene. Kommunevåpenet blir dermed etter planen klart på konstituerende møte den 15. 
oktober.  

Arbeidsutvalget fikk også en informasjon om både kunstsamlingsprosjektet i Kolvereid prestegård og 
budsjettarbeidet i Nærøysund. Blant annet en oversikt over hvilke bygge- og vedlikeholdsprosjekt 
som er under planlegging og som krever investeringer nå og i framtiden.  

 

Hele sakskartet for fredagens møte kan du lese 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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