
NYHETSBREV FOR ANSATTE  
Fredag 23. august 2019 

 

En sommer er over 
 

 

Nærøysund kommune var representert på Trøndersk matfestival i Trondheim i begynnelsen av august sammen med andre 
lokale aktører. Fra venstre Gretha Aa. Nordbøe fra Næring i Ytre Namdal/Ytre Namdal videregående skole. Kommunalsjef 
Teknisk Håvard Hernes, Heidi Hernes fra Ytre Namdal videregående skole og prosjektleder for Nærøysund Hege Sørlie. 

Sommerferien er nå over for de fleste av kommunens ansatte. Dermed begynner også innspurten 
mot kommunesammenslåing.  

 

Selv om det ikke har vært gjort avgjørende vedtak i kommunesammenslåingsprosessen i sommer så 
har det ikke vært stillstand i arbeidet mot Nærøysund.  

Prosjektledelsen har blant annet vært til stede på flere arrangement både lokalt og andre steder. Vi 
har i vært til stede på både Rørvikdagan og Kolvereiddagene. Her har vi møtt innbyggerne og gitt svar 
på spørsmål de måtte ha om sammenslåingen, samt utfordret folk i en uformell quiz om den nye 
kommunen.  



Vi har dessuten vært til stede på to store happeninger i Trondheim, Trøndersk Matfestival og Aqua 
Nor. Dette er fordi Nærøysund kommune blir Norges største havbrukskommune. Da er vi med og 
markedsfører dette både gjennom matfestivalen som bidrar til å 
fremme lokalmat fra hele Trøndelag og Aqua Nor, som er verdens 
største havbruksmesse. 

 

Nå starter møtene 

Aqua Nor-messa avsluttes denne 
uken. Neste uke starter 
sammenslåingsarbeidet opp for fullt 
igjen. I de ulike avdelingene har det 
vært jobbet gjennom sommeren. 
Tirsdag i kommende uke samler 
prosjektleder Hege Sørlie sin 
prosjektgruppe til høstens første 
møte. Politikerne har sitt første møte 
den 13. september. Da er det møte i 
Arbeidsutvalget. Til dette møtet 
legges blant annet forslagene til 
kommunevåpen fram.   

 

 

 

 

 

Overtar som rådmann 

Som kanskje de fleste har fått med seg så vedtok kommunestyret i Nærøy i juni å konstituere Hege 
Sørlie som rådmann fra 1. september da Helge Thorsen begynner for fullt som rådmann i Brønnøy. 
Kommunestyret i Vikna skal førstkommende tirsdag behandle en sak om at Sørlie får samme rolle i 
Vikna, slik at det blir likt i de to kommunene. Dagens rådmann, Roy Harald Ottesen går da over som 
assisterende rådmann, en stilling han skal ha i Nærøysund kommune.  

Du kan se hele saksframlegget til Vikna kommunestyre her: 
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1084&documentTypeId=
MI 

 

Du kan se video fra Nærøysunds representasjon på  Trøndersk Matfestival her: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWUGNGxxRr4 

 

Nærøysund kommune var synlig i 
markedsgatene på både Rørvikdagan og 
Kolvereiddagene. Blant annet ble folk 
utfordret i en Nærøysundquiz. 

Nærøysund kommune markedsfører seg både 
lokalt og utenfor distriktet nå som 
sammenslåingen nærmer seg. 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1084&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1084&documentTypeId=MI
https://www.youtube.com/watch?v=FWUGNGxxRr4


Nærøysund ble lagt merke til på Aqua Nor 

 

Villkveite fra Rørvik var noe av det Kronprins Haakon fikk servert ved besøket på trøndelagsstanden. Her sammen med blant 
andre Terje Sørvik. 

Aqua Nor er verdens største havbruksmesse, og ble avholdt i Trondheim fra tirsdag til fredag 
denne uka. Nærøysund kommune, som blir landets største havbrukskommune er naturligvis til 
stede.  

 

Nærøysund kommune sto på stand sammen med flere andre 
lokale aktører under paraplyen Namdal Aqua. Nærøy og Vikna 
har vært med på denne standen i flere år, hovedsakelig gjennom 
Kystgruppen.   

Åpningen av messa på tirsdag ble foretatt av Kronprins Haakon, 
og han var også innom Trøndelagsstanden, som Namdal Aqua er 
en del av. Her fikk han blant annet servert villkveite fra Rørvik, 
tilberedt av kokk Thomas Borgan, opprinnelig fra Rørvik.  
Åpningen av Trøndelagsstanden ble gjort av fylkesordfører Tore 
O. Sandvik og leder for hovedutvalg for Næring Terje Sørvik, også 
han fra Rørvik. Nærøysund kommunes posisjon som landets 
største havbrukskommune ble nevnt også av dem.  

 

 

 

 

 

 

Kokk Thomas Borgan - opprinnelig fra Rørvik 
tilberedte maten på Trøndelagsstanden. Blant annet 
Kveite fra hjemdistriktet. 

Namdal Aqua har i flere år vært et samarbeid mellom 
det offentlige og private aktører fra Namdalskysten på 
fiskeri- og havbruksmessene i Trondheim Spektrum. 



Nå har alle fått læringsbrett 
 

 

Eskil, Eva og Sara og resten av tredjeklassingene ved Rørvik skole fikk utlevert sine læringsbrett på mandag denne uka. De så 
fram til å begynne p bruke brettene i undervisningen. 

Nå ved skolestart så har 650 elever og lærere ved Rørvik skole fått utlevert en iPad. Dermed har 
alle elever og lærere i Nærøysund fått eget læringsbrett.  

 

Det har vært travelt for de ansatte i IT-avdelingen i Vikna nå ved skolestart. De har klargjort 650 iPad-
er som de første skoledagene er utlevert til alle lærere og elever på Rørvik skole. Det betyr samtidig 
at alle elever og lærere i skolene i Nærøysund har hvert sitt læringsbrett.  

 

Austafjord var først 

I Vikna har Austafjord oppvekstsenter vært pilotskole og de har brukt læringsbrett i halvannet år. I 
Nærøy ble brettene innført i samtlige skoler og på alle trinn til skolestart i fjor. Nå følger altså Rørvik 
etter.  

Systemet som brukes på Rørvik skole baserer seg på det som er brukt i skolene i Nærøy, slik at det 
blir likt inn i Nærøysund.  

 



Klarlagt for bruk 

Det er gjort store investeringer også på Rørvik 
skole med innkjøp av et personlig nettbrett til 
alle elever og lærere, skjermer, Apple TV og 
annet teknisk utstyr. I skolesammenheng 
omtales iPadene som læringsbrett og de skal 
kunne brukes på ulike måter i undervisningen 
i de fleste fag. Alle læringsbrettene er utstyrt 
med deksel og det er anskaffet hodetelefoner 
til alle brettene.  

 

Spente elever 

De første skoledagene i høst har ved Rørvik 
skole gått til installasjon og opplæring. Tiendeklassingene var de første av elevene som fikk utlevert 
nettbrettene, og deretter foregikk utdelingen klassevis nedover.  Representanter fra leverandørene 
har også bidratt til opplæringen.  

Tredjeklassingene stilte spent opp i rekke og rad for å få sitt eget brett. De fulgte godt med da IT-
folkene ledet dem gjennom installasjonen, og de aller fleste så fram til å kunne ta i bruk det nye 
hjelpemiddelet.  

 

Jørgen Aune og resten av IT-staben i Vikna kommune har hatt opplæring på elever og lærere i bruk av læringsbrettet. 
Sytemet er bygd på det Nærøy har for å sikre likt opplegg når det gjelder digital undervisning i Nærøysund 

 

 

De ansatte i IT-avdelingen i Vikna kommune har brukt mye tid i det 
siste for å klargjøre iPad-ene som skal brukes som læringsbrett på 
Rørvik skole. Elevene fikk utdelt hvert sitt nettbrett rett etter 
skolestart.  



Nærøysundfestivalen tar form 
 

 

Ottesøy og omegn pensjonistlag hadde fått støtte fra Nærøysund kommunes Bli kjent-fond for å arrangere sin Bli kjent-tur 
til Gravvik sammen med medlemmer fra pensjoinstforeninger fra hele den nye kommunen. Dette ble dermed en tyvstart på 
Nærøysundfestivalen, som begynner for fullt ved neste helg.  

Nærøysundfestivalen som skal markere at kommunesammenslåingen nærmer seg begynner å ta 
form. Rundt tretti arrangement rundt hele kommunen er med på festivalprogrammet. Vi 
oppfordrer at flest mulig deltar på arrangementene som samtidig setter fokus på lokale lag og 
foreninger.  

 

Prosjektledelsen i Nærøysund kommune har tatt initiativ til Nærøysundfestivalen. Bakgrunnen for 
dette er todelt. For det første skal dette være med å markere at sammenslåingen nærmer seg. Den 
22. september er det 100 dager igjen til Nærøysund kommune er en realitet. Samtidig er dette en 
god mulighet for det mangfoldige lag og foreningslivet i den nye kommunen å vise seg fram.  

 

Bli kjent-fond 

Nærøysund kommune inviterte lag og foreninger til å søke på et Bli kjent-fond til arrangement som 
de skulle ha i forbindelse med festivalen. Det var god respons på dette, og mange ble tildelt midler til 
sine arrangement.  

Det første arrangementet er allerede gjennomført. Det var en tur i regi av Ottersøy og omegn 
pensjonistlag som inviterte med seg andre pensjonistlag til en Bli kjent-tur mellom Rørvik og Gravvik. 
Over tretti deltakere var med på turen som også passerte Eidshaug og Måneset på veien til Gravvik.  

 

Bli med og bli kjent 

Under finner du oversikt over de arrangementene som er planlagt så lang. Vi kommer tilbake til en 
presentasjon av arrangementene på våre informasjonssider, naroysund.info etter hvert som de 



nærmer seg. Følg også med på arrangørenes facebooksider og tilsvarende for ytterligere 
informasjon.  

Oppfordringen går til kommunens ansatte og innbyggere å delta på de arrangementene de kan. 
Spesielt så oppfordres nærøysundingene å ta turen til områder der de ikke har vært så mye før. Det 
arrangeres blant annet flere Bli kjent-turer i løpet av perioden.  

 

Arrangement på Nærøysundfestivalen 
 

31. august – åpen dag på visningssenteret til Salmonor på Norveg. Med blant annet presentasjon av 
Nærøysundretten. 

 

31. august til 8.september Friluftslivets uke 

 1. september Bli kjent tur til Hundremeterskogen. Avgang 11.00 fra Moan (på venstre side 
rett før Kjetilhaugen på Ramstad) 

Arrangør: Abelvær IL 

7.-8. september Bli kjent tur til Erikfjellvatnet og Grytbogen. Overnatting ved Erikfjellvatnet 
fra lørdag til søndag for de som ønsker. Resten kan gå rett Grytbogen på søndag. Det er også 
mulighet for båtskyss over fjorden. 

Arrangør: Foldereid IL/Foldereid Utmarkslag 

8. september Bli kjent-tur til Grønlitind på Mellom Vikna. Følg veien opp mot Vågsenget. 
Gode poeng på yttertoppan denne dagen.  

Arrangør: Yttertoppan  

8. september Follalunken. Kolvereid ILs tradisjonsrike turmarsj. Gå lang eller kort løype i 
trim- eller turklasse. 

Arrangør: Kolvereid IL 

 

Kulturminnedagene 

6. september Konsert i Nærøya kirke. Deltakere: Seljemark & Rømmen, Are Garmann og 
Sandra Dolmen. 

Arrangør: Nærøykirkas venner 

8. september: Kulturminnedagen i Remmastrauman. Tema for året er «Tyttebæra». Med 
kåseri og aktiviteter  

Arrangør: Nærforum og Havørn 4H 

 

 



Demensaksjonen 2019  

18. september: Foredrag i Kulturhuset i Nærøy med Gun Solum Myren. Med fokus på 
demens hos de som fortsatt bor hjemme. Pårørendehistorie, underholdning og servering. Fra 
klokka 18.00 

22. september: Avslutning på demensaksjonen på Bjørkåstunet. Underholdning og kaffe.  
Åpent for alle fra klokka 16.00 

Arrangør: Demensforeningen i Nærøy 

 

14.-21. september sjømatuka i Nærøysund 

Nærøysund blir Norges største havbrukskommune. I folkehelseperspektiv er det et mål å få 
innbyggerne til å spise mer sjømat. Dette markeres blant annet på følgende arrangement: 

 14. september: Barnecup i fotball i Varøya 

Arrangør: Nærøy IL 

21.-22. september: SMN Cup i fotball på Kolvereid 

Arrangør: Kolvereid IL 

  

14. september: Sjøsaras dag på Foldereid. Sjøsara var opprinnelig fra Foldereid og virket i Sør-
Gjæslingan. Nå skal hun minnes med egen dag på Foldereid.  

Arrangør: Foldereid Samfunnshus SA 

 

15. september: Tur til Søndagsvika ved Eiternes. Tur langs kulturstien til Søndagsvika. Området har 
blant annet flere gamle gravrøyser. Det serveres kaffe og saft ved gapahuken i Søndagsvika.  

Arrangør: Gråmarka IL 

 

17. september: Åpning av nye gapahuker ved Lille Bjørkneset. Arrangementet er åpent for alle.  

Arrangør: Kolvereid Vel 

 

19. september kulturkveld på Salsbruket Industrimuseum. Museet får besøk av Arnfinn Bråtteng og 
Lars Rønningen som forteller om oppveksten på Salsbruket på henholdsvis 30- og 40-tallet og 50- og 
60-tallet.  

 

21. september Åpen brannstasjon. Brannvesenet i Nærøysund-kommunene holder åpent på 
brannstasjonene på både Kolvereid og Rørvik. 

 



21. september: Konsert med Rørvik Gospelkor og Retro singers. Rørvik Gospelkor får besøk av 
gospelkoret Retro Singers fra Oslo og de holder konsert i Norveg.  

 

20.-21. september Sopinfesitvalen. Den grønne og blå matregionen i Ytre Namdal får presentere sitt 
mangfold på Kolvereid.  

Arrangør: Nærøy Bondelag og Kolvereid Handelsstandsforening 

 

Lørdag 21. September Magisk humorkveld med Einar og Tom. Kolvereid Idrettslag arrangerer 
pubkveld i forbindelse med Sopinfestivalen. De byr på splitter ny humorunderholdning på 
pubkvelden 

 

22. september: Nærøysundcupen i fotball. En fotballcup for voksne. Bedrifter, naboer og venner 
oppfordres til å stille 7-er-lag i cupen.  

Arrangør: De Talentløse 

 

22. september: Høsttakkefest i Valøy kapell 

Arrangør: Vikna menighet 

 

25.-26. september: Teateraktiviteter for barn og unge.  Barbroteateret arrangerer teateraktiviteter 
for barn og unge onsdag 25. september klokka 18.00 på Rørvik skole og fortsetter torsdag klokka 
18.00 på Fikkan skole. Åpent for alle barn mellom Aktivitetene blir både inne og ute. 
 
 

27. september: Akevittforedrag og prøvesmaking i Heimbrygga. Besøk fra Gunnar Hoff Lysholm – 
tipp-tipp oldebarn av linjeakevittens far Jørgen B. Lysholm og styremedlem i Norske Akevitters 
Venner.  

Arrangør: Folden Aquavitforening 

 

27. september: Grønn Aften i Krekling grendehus. Foredrag med Maria Berg Hestad fra Molde. Hun 
forteller om sin hage kalt «Det grønne skafferiet».  

Arrangør: Folla Hagelag 

 

27.-29. september: Øvingshelg for skolekorpsene i Nærøysund. Skolekorpsene har tidligere hatt 
samarbeid med Fargespill. Dette er en oppfølging av dette.  

Arrangør Kolvereid skolekorps 

  



29. september og 6. oktober. Bli kjent tur til jettegrytene ved Galtneset. Begrenset antall plasser. 
Påmelding til Frode Setran.  

Arrangør: Salsbruket 4H 

 

30. september: Jazzkveld i Kulturhuset i Nærøy. Med Hanna Paulsberg Concept med Magnus Broo. 
Teknisk arrangør er Namdal Storband. 

 

5.-6. oktober: «Måne over Nærøysund». Songlaget Njård og Kolvereid Mannskor har gått sammen 
for å lage en forestilling i Fjellvang i Ottersøy.  

 

12.-13. oktober: Swingkurs i Ottersøy. Åpent for både nybegynnere og viderekommende. Det 
undervises i stilen west coast swing. 

Arrangør: West coast (og) Swing Nærøysund/Vikna Frivilligsentral 

 

18.-20. oktober: Swingkurs i Gravvik. Åpent for alle over 13 år som ønsker å komme seg opp av 
sofaen og danse swing. 

Arrangør: Gravvik ungdomslag  

 

 

Nærøysundfestivalen skal markere at kommunesammenslåingen nærmer seg og trekke fram aktive lag og foreninger i den 
nye kommunen. 



På tide å ta et valg 
 

 

Willy Eidsmo på servicekontoret i Rørvik og hans kolleger på både Kolvereid og Rørvik er nå klar til å motta 
forhåndsstemmer. Det er allerede mange som har benyttet seg av denne muligheten. 

Den 9. september er det klart for tidenes første kommunevalg i Nærøysund kommune, samt at det 
for første gang skal være fylkestingsvalg for et samlet Trøndelag. Her får du en liten innføring i 
regler og rettigheter i forbindelse med årets lokalvalg.  

 

Nærøysund kommune har 7421 stemmeberettigede. Dette var de som sto oppført i manntallet for 
den nye kommunen den 30. juni i år. Dersom du er blant disse så bør du kanskje ta en oppfriskning 
på hvordan valget fungerer.  

 

Stemmerett 

For å kunne stemme ved kommune- og fylkestingsvalget må du være over 18 år eller fylle 18 år i 
løpet av valgåret. Du må også være, eller tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. 

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. 
juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. 

Andre utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge 
dersom de er innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. 



Alle som kan stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg skal ha fått tilsendt valgkort. Det er ikke 
nødvendig å ha med valgkortet når du stemmer, men det  

 

På og før valgdagen 

På valgdagen så kan du som hjemmehørende i Nærøysund kommune stemme ved hvilket som helst 
av de 12 valglokalene i kommunen. Stemmestedene i Nærøysund er Austafjord, Rørvik, Ottersøy, 
Værum, Fikkan, Lauga, Abelvær, Kolvereid, Årfor (Krekling), Salsbruket og Foldereid.  

Fra og med 12. august til og med 6. september så kan du forhåndsstemme ved servicekontorene på 
både Kolvereid og Rørvik i åpningstiden.  

Det vil også bli mulig å forhåndsstemme på institusjoner og videregående skoler før valgdagen. 

Når og hvor ser du her: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Står du i manntallet for Nærøysund kommune kan du også forhåndsstemme i andre kommuner i 
landet. Dette kan du gjør til og med 6. september. Da kan du ikke gjøre endringer på partilistene, 
med mindre du har med egen liste fra din hjemkommune.  

 

I valglokalet 

Når du kommer til valglokalet eller til forhåndsstemming så må du ha med legitimasjon. 

Det kan være enten pass, førerkort eller bankkort. 

Når du ankommer valglokalet så går du inn i valgavlukket. Det er hemmelig valg i Norge og ingen – 
heller ikke de som mottar stemmen din skal se hvem du stemmer på.  

I avlukket finner du listene til alle partiene som stiller til valg. 

Til kommunevalget i Nærøy stiller åtte parti til valg. Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, 
Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Venstre.  

Femten parti stiller til valg i fylkestingsvalget i Trøndelag.  

Bjørkåstunet 03.09.19 kl. 13.00-15.00 
Nærøy Bo- og behandlingssenter/Sjøsiden omsorgsboliger 03.09.19 kl. 
15.30-18.00 
Rørvik sykestue 03.09.19 kl. 10.00-13.00 
Soltoppen 04.09.19 kl. 10.00-12.00 
Viknatunet  04.09.19 kl. 13.30-15.00 

Ytre Namdal videregående skole 05.09.19 kl. 11.00-13.00 
Val videregående skole 05.09.19 kl. 11.00-13.00 

 

 



I valgavlukket så velger du en blå liste for fylkestingsvalget og en rosa for kommunestyrevalget. Det 
er ikke nødvendig å stemme ved begge valgene. Du kan stemme bare ved enten 
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget.  

 

Personstemmer 

Du kan gjøre noen endringer på stemmeseddelen 

Du kan gi en eller flere kandidater personstemmer. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått 
flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange du ønsker på listen. 

For å gi en personstemme setter du et kryss foran kandidatens navn.  

Din personstemme kan være avgjørende for hvem som får plass i kommunestyret. 37 av de 231 
personene som stiller til kommunestyrevalget får plass i tidenes første kommunestyre i Nærøysund.  

Noen partier har de øverste kandidatene i fet skrift. Disse har fått et stemmetillegg på 25 prosent fra 
sitt parti. Du kan også gi personstemme til disse. 

 

Slengere 

Det er også mulig å føre opp navn på kandidater fra andre partier på kommunevalglisten. Inntil ni 
personer. Dette er det som ofte omtales som slengere.  

Når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier vil det samtidig svekke den listen du 
stemmer på med en såkalt listestemme. 

Det er ikke mulig å endre valglistene på noen andre måter enn dette. Det vil si at du kan ikke stryke 
kandidater eller sette opp navnet på personer som ikke stiller på valg i kommunen.  

 

Sørg for stempel 

Når du har gjort de endringene du ønsker bretter du stemmesedlene sammen med den fargede siden 
ut og partinavnet innover. Gå til 
valgfunksjonæren for å få sjekket at du står i 
manntallet, vist fram din legitimasjon og 
stemplet dine stemmesedler. Stempel er viktig 
for at sedlene skal være gyldige.    

Legg deretter stemmesedlene i valgurnen.  

Da har du gjort din borgerplikt. 

Har du flere spørsmål om valget så ta kontakt 
med servicekontorene. 

 

Se video om valget i Nærøysund her: 

https://www.youtube.com/watch?v=X7JbMIYN3eQ&t=44s 

I valgavlukket finner du listene til alle partiene som stiller til valg 
til kommunestyret i Nærøysund og fylkestingsvalget i Trøndelag. 
Dersom du ikke ønsker så kan du stemme på bare et av valgene, 
men du får størst innflytelse på hva som skjer i ditt nærmiljø om 
du stemmer i begge valgene.  

https://www.youtube.com/watch?v=X7JbMIYN3eQ&t=44s


Flere spennende stillinger er ledige i Nærøysund 
 

Det er i løpet av sommeren utlyst flere spennende stillinger i Nærøysund kommune. Dersom du går 
inn på http://naroysund.info/ledige-stillinger/ så finner du disse. 

 

Fredag 23. august er siste mulighet til å søke på stillingen som HR-rådgiver i Nærøysund kommune. 
Dette er en stilling som skal jobbe med flere oppgaver innen HR-avdelingen i den nye kommunen. 

Litt lenger tid til å sende inn søknad har du dersom du ønsker å søke på stillingene som 
samfunnsplanlegger eller næringsrådgiver i Nærøysund. Dette er to stillinger som skal jobbe med 
viktige oppgaver innen avdelingen Strategi og samfunn. Søknadsfristen her er 13. september på 
begge stillingene.  

Den fjerde stillingen som er utlyst akkurat nå er en stilling som vaktmester/tømrer. Denne stillingen 
er stasjonert på Rørvik. Søknadsfrist på denne stillingen er 8. september.  

 

Mer info finner du altså på http://naroysund.info/ledige-stillinger/ 
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