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Igangsetter tettere samarbeid på Teknisk 
 

 

Med virkning fra 1. juli blir det tettere 
samarbeid mellom avdelingene i Nærøy og 
Vikna kommuner som fra nyttår skal utgjøre 
avdelingen Teknisk i Nærøysund kommune. 
Avdelingen skal lokaliseres i andre etasje i 
kommunehuset på Rørvik. Samlokaliseringen 
vil skje gradvis fra høsten 2019.   
 
Håvard Hernes er i dag drift- og utviklingssjef i 
Nærøy, som tilsvarer stillingen som teknisk sjef i 
Vikna.  Med virkning fra 1. juli i år så blir Håvard 
Hernes teknisk sjef også i Vikna kommune. Han 
vil fortsette parallelt i stillingen som drift- og 
utviklingssjef i Nærøy kommune fram til han 
den 1. januar 2020 blir kommunalsjef for 
Teknisk i Nærøysund kommune.  

Dette innebærer ikke en sammenslåing av de to etatene i Vikna og Nærøy, dette vil først skje ved 
nyttår ved opprettelsen av Nærøysund kommune. Organisasjonene i de to kommunene vil fortsatt 
operere separat som hver sin enhet. Samtidig vil de utover høsten begynne å jobbe tettere sammen 
mot en felles organisasjon i den nye kommunen, og samlokaliseringen på Rørvik vil begynne.  

Håvard Hernes får delegert myndighet som teknisk sjef i Vikna kommune. Dette skjer samtidig som 
Anton Bævre, som i dag er teknisk sjef i Vikna, etter eget ønske går over i en stilling som 
seniorrådgiver innen samme avdeling. 

- Dette er et naturlig trekk ettersom Håvard Hernes fra årsskiftet blir kommunalsjef for Teknisk i 
Nærøysund kommune, sier rådmann i Vikna Roy Harald Ottesen.  

For Håvard Hernes er dette en god mulighet til å bli enda bedre kjent med staben han skal jobbe 
sammen med i dagens Vikna kommune allerede nå. Samtidig gir det en mulighet til å få utnyttet 
ressursene på tvers av dagens kommunegrenser. 

Håvard Hernes får fra 1. juli delegert funksjon som teknisk sjef i Vikna. 
Dermed begynner arbeidet med tettere samarbeid mellom de to 
avdelingene som skal bli Teknisk i Nærøysund kommune. 



Fellesnemnda stort sett enig i alle saker  
 

 
 

Kjartan Tørum - uavhengig representant fra Vikna - fikk med seg Fellesnemnda på en liten justering i 
permisjonsreglementet. Det var en av få endringer som ble gjort i forhold til innstillingene i sakene som Fellesnemnda 
behandlet på tirsdag.  

  
Fellesnemnda fulgte stort sett alle innstillingene som ble fremmet da de holdt sitt siste møte før 
sommerferien på tirsdag. Politikergodtgjørelse og ekstrabevilgning til sammenslåingen av Kirkelig 
fellesråd skapte mest debatt.   
  
Elleve saker sto på sakskartet. De to første gikk på saker som er viktige for ansattes rettigheter. Dette 
var ansettelsesreglementet og permisjonsreglementet i Nærøysund kommune. Fellesnemnda gikk 
inn for en liten endring i permisjonsreglementet i forhold til det framlagte forslaget. I det 
opprinnelige forslaget het det at dersom en skulle ha permisjon for å delta på et større 
idrettsarrangement, som Norgesmesterskap, eller internasjonale turneringer så måtte det være 
innen en idrett som er tilsluttet Norges idrettsforbund. Etter forslag fra Kjartan Tørum ble dette 
punktet åpnet opp, ettersom det er flere idrettsgrener som ikke er tilknyttet NIF. Blant annet trakk 
han fram sjakk.  
  
Namdal rehabilitering  
De neste sakene omhandlet på ulike måte samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette gikk blant 
annet på eierstruktur i Namdal rehabilitering. Her vil Nærøysund ha like stor eierandel som dagens to 
kommuner har til sammen. Det var også en sak om Legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA). Her 
trengs det nye avtaler på grunn av sammenslåingene av både Nye Namsos og Nærøysund kommune. 
Begge disse sakene ble vedtatt av Fellesnemnda uten innvendinger.   
  
Nav-samarbeid  
På tirsdag var det først møte for Arbeidsutvalget som behandlet rundt halvparten av sakene som 
skulle videre til Fellesnemnda. Dette omfattet blant annet sakene om Nærøysund kommune skal 
inngå vertskommunesamarbeid med Bindal og Leka når det gjelder Nav-kontoret. Denne saken ble 



noe debattert i Arbeidsutvalget, blant annet med klare krav om at det må ligge penger til grunn for at 
det er tilstrekkelig med stillinger ved Nav slik at samarbeidet med nabokommunene ikke går utover 
tjenestene i Nærøysund. Prosjektleder Hege Sørlie sa at dette måtte være en del av avtalen og at det 
ikke skal skje. Både Arbeidsutvalget og Fellesnemnda stilte seg dermed bak innstillingen om å jobbe 
videre mot et Nav-samarbeid med Leka og Bindal.   
Heller ikke sakene om prosjektregnskap for kommunesammenslåingen og sammenslåing av 
eldrerådene og funksjonshemmedes råd skapte noe debatt i fellesnemnda.  
  
Godtgjøring til folkevalgte  
Debatt skapte derimot saken om reglement og godtgjøring av folkevalgte i Nærøysund. 
Senterpartipolitiker Gunnar Eirik Volden fremmet et forslag om at varaordførerstillinger skal være en 
halv stilling. I det framlagte forslaget så var det lagt opp til at dette skal være en hel stilling. Det 
innebærer at Nærøysund vil få to heltidspolitikere. Volden fikk bare med seg tre andre politikere 
i avstemningen. Dermed vil både ordfører og varaordfører i Nærøysund være opptatt med politikk på 
full tid. Flertallet i Fellesnemnda mener dette er nødvendig i første periode i ny kommune. Dette 
fordi det ligger an til ekstra mye arbeidspress på den politiske arbeidsledelse i oppstarten av den nye 
kommunen. Vedtaket ble dermed som innstillingen.   
  
Støtte til kirkelig sammenslåing  
Litt diskusjon ble det også i en annen sak som ble behandlet av både Arbeidsutvalg og Fellesnemnd. 
Det var søknad fra kirkelig fellesnemnd om tilleggsbevilgning til deres sammenslåingsarbeid. Kirkelig 
fellesnemnd har tidligere fått 500 000 kroner til dette arbeidet. Nå hadde de søkt om 150 000 kroner 
til. Innstillingen fra prosjektlederen var å avslå søknaden, men kommunenes fellesnemnd ønsket å 
bidra til litt av søknadssummen og innvilget en tilleggsbevilgning på 100 000 kroner til arbeidet.   
  
Godkjente bruk av prosjektleder  
Siste sak på sakskartet gikk på at Fellesnemnda godkjenner at prosjektleder Hege Sørlie kan gå inn og 
ivareta rådmannsfunksjonen i Nærøy og Vikna allerede fra 1. september. Dette er aktualisert 
ettersom Helge Thorsen har sagt opp sin stilling som rådmann i Nærøy og det trengs det noen til å ta 
denne oppgaven fram mot sammenslåingen. Kommunestyret i Nærøy behandlet saken på torsdag, 
og innstillingen fra formannskapet var at prosjektlederen tiltrer som rådmann i Nærøy fra 1. 
september. Det er ikke behandlet en slik sak i Vikna foreløpig, men det kan bli aktuelt med en lik 
løsning der. Dette er derimot ikke avgjort.   
Behandlingen i Fellesnemnda var nødvendig fordi det er de som formelt er prosjektleders 
arbeidsgiver og de som kan avgjøre om prosjektlederen kan konstitueres som rådmann.   
  
Alle sakene og saksframleggene til tirsdagens fellesnemndsmøte kan du finne her:  
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1019  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1019


Bua åpnet dørene 
 

 

Lise Rødnes leder Steam, som er de som skal drifte BUA Nærøysund. På BUA kan du blant annet få låne leker, i tillegg til 
sportsutstyr, turutstyr og annet fritidsutstyr. 

 

Nå kan hvem som helst låne sports- og fritidsutstyr fra Nærøysunds kommunes BUA-ordning. 
Torsdag var det høytidelig åpning av BUA Nærøysund som skal være et viktig bidrag til folkehelsen.   

 

BUA er en nasjonal forening som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte 
aktiviteter. BUA står for Barn og unge i aktivitet. BUA har avdelinger over hele landet, og nå har også 
Nærøysund fått sin avdeling. Torsdag var det høytidelig åpning av BUA Nærøysund på Kolvereid.  

 

En felles utstyrsbod 

BUA er kort fortalt en felles utstyrsbod der 
innbyggerne kan låne utstyr for å prøve ut ulike 
aktiviteter. Her kan du få låne sykler, kajakker, 
padlebrett, rulleskøyter, tursekker, telt, fjellsko, 
bærplukkere, fiskeutstyr, redningsvester og mer 
til. Utstyret kan lånes for en uke av gangen og det 
er helt gratis. For å låne utstyr så må en registrere 
seg som bruker.  Trenger du bærplukkere til høsten så kan det lånes ved BUA 

Nærøysund 



 

 

 

Felles for Nærøysund 

Det var Nærøy kommune som tok initiativ til å opprette en BUA-ordning, men siden 
kommunesammenslåingen nærmer seg så ble det bestemt at denne ordningen skal gjelde for hele 

Nærøysund fra åpningen. BUA 
Nærøysund har tilhold i kjelleren på 
Kulturhuset på Kolvereid, de lokalene 
som tidligere er brukt til 
ungdomsklubb. De siste månedene 
har det vært gjennomført en 
omfattende oppussing av lokalene, og 
de har blitt malt opp i BUAs 
karakteristiske friske farger. Det 
meste av oppussingen har vært 
gjennomført av deltakerne i Steam-
prosjektet, og det er også de som skal 
ha ansvar for den daglige driften av 
BUA Nærøysund. BUA på Kolvereid 
har åpent onsdag, torsdag og fredag.  

 

Bestill på nett 

De som er registrert som bruker kan mellom fjorten og to dager før de skal låne det går inn på 
nettsiden www.bua.io for å se hva som er tilgjengelig til utlån på den lokale BUA-avdelingen. Så kan 
de reservere det de ønsker å låne og hente det på BUA. Ved åpningen er det 45 ulike kategorier til 
utlåns. Dette er i hovedsak sommerutstyr. Det er også anskaffet utstyr til bruk om vinteren. Av alle 
artiklene er det tilgjengelig flere eksemplar, slik at flere kan låne det samme samtidig.  

Det er også mulig å komme med ønsker om utstyr som skal være tilgjengelig på BUA.  

 

Etterlengtet tilbud 

Det var stor interesse for åpningen som ble gjennomført av de to ordførerne i Nærøy og Vikna på 
torsdag. Flere av de som tok turen innom viste til at dette var et tilbud som har vært etterspurt 
lenge. Nå er målet at BUA Nærøysund skal bli mye brukt og at de som har lyst til å prøve ut nye 
aktiviteter benytter sjansen til å låne utstyr for å se om dette er noe for dem. I et 

Padlebrett og kajakker er tilgjengelige gjennom BUA 

http://www.bua.io/


folkehelseperspektiv er dette viktig, 
samtidig som det bidrar til å jevne ut 
forskjellene i samfunnet slik at også de 
som ikke har råd til å kjøpe inn alt mulig 
utstyr kan få prøvd ut nye aktiviteter.  

- Vi ønsker at hele befolkningen i aktivitet 
og at alle skal ha mulighet til å delta, sa 
folkehelsekoordinator Anne Lene 
Gregersen ved åpningen.  

 

 

 

 

Klar for sommerferien 

Det har vært en hektisk periode fram mot åpningen, det har vært for at tilbudet skulle være klart før 
sommerferien, slik at flest mulig kunne benytte seg av BUA i ferien.  

Utstyret skal for 
øvrig kunne brukes 
både i forbindelse 
med skole- og 
barnehageaktiviteter 
og i både aktiv idrett 
og ved annen lek og 
aktivitet.  

Kommunen har fått 
støtte fra Trøndelag 
fylkeskommune og 
BUFDIR for å få kjøpt 
inn utstyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykler i ulike varianter er tilgjengelig til utlån på 
BUA. 

Ordførerne i de to Nærøysund-kommunene, Amund Hellesø og Steinar Aspli sto for åpningen av BUA 
Nærøysund. Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen har jobbet for og med tiltaket, mens Ragnar 
Moen fra Ytre Namdal vekst og Lise Rødnes fra Ytre Namdal veksts underavdeling Steam skal drifte 
tilbudet 



Arealplanleggeren inn i Strategi og samfunn  
 

Det er nå klart at stillingen som arealplanlegger går inn i avdeling Strategi og samfunn. Dette fordi 
det er mer naturlig at den som har denne stillingen kan jobbe tett med de andre som driver med 
overordnet strategi- og planlegging i denne avdelingen.  

 

Nærøy har i dag arealplanlegger i Ragnhild W. Melgård. Hun er i dag tilknyttet drifts- og 
utviklingsavdelingen, som tilsvarer Teknisk i den nye organisasjonen i Nærøysund kommune. Det er 
nå bestemt at Melgård blir en del av Strategi og samfunn.  

- Dette styrker laget vårt i forhold til overordna strategi- og planlegging med nødvendig 
arealplankompetanse, sier strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan. Ragnhild W. Melgård vil med 
dette involveres i arbeidet med å bygge opp den nye Strategi- og samfunnsavdelingen sammen med 
de øvrige medarbeiderne som skal inn i denne avdelingen. Når arealplanleggeren skal inn i Strategi 
og samfunn avklares etter avtale mellom kommunalsjefene for Strategi og samfunn og Teknisk.  

Det er også klart at rådgiver Dag Roar Opdal fra Vikna kommune skal inn i denne avdelingen. Han vil 
bli tildelt ulike oppgaver i kommunen.  

 

 

Sommertid for nyhetsbrevene 
 

På grunn av sommerferien så vil det bli litt ujevn utsending av nyhetsbrevene fra Nærøysund 
kommune i ukene framover.  Det vil nok ikke bli gjort vesentlige avgjørelser i 
sammenslåingsprosessen før høsten, derfor blir det ikke ukentlige nyhetsbrev. Skulle det derimot 
skje noe som dere ansatte bør vite så kommer det informasjon om dette også i sommer. Følg oss for 
øvrig på Facebook og Instagram for oppdateringer der.  

God sommer! 
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