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Halvt år igjen 
 

I helga er det nøyaktig et 
halvt år igjen av 2019, og med 
det også et halvår igjen til 
sammenslåingen. I den 
anledning så har vi samlet 
dagens to ordførere til en prat 
for å ta en oppsummering av 
prosessen så langt og deres 
tanker om veien videre. 
Intervjuet kan du se i sin 
helhet på youtube nå.  

 

 

Når vi nå går inn i sommerferien og det er nøyaktig et halvår igjen til Nærøysund kommune er en 
realitet så har vi fått med oss ordførerne Steinar Aspli og Amund Hellesø til å sette seg ned for en 
oppsummering av sammenslåingsprosessen så langt sett fra kommunepolitikernes side. Ordførerne 
forteller om en hektisk, interessant og til tider utfordrende prosess i løpet av de to årene som har 
gått siden Stortinget først vedtok en kommunesammenslåing.  

Aspli og Hellesø fikk også mulighet til å se litt framover, både når det gjelder halvåret som kommer 
og i et lenger perspektiv. Ordførerne er optimistiske med tanke på sammenslåingen og har tro på at 
Nærøysund vil bli en god og attraktiv kommune.  

Hele intervjuet kan du se på youtube nå, og det legges også ut på Facebook i løpet av helga. Både 
ansatte i kommunen, innbyggere og andre kan få litt mer innsikt i sammenslåingsprosessen ved å se 
på det rundt 20 minutter lange intervjuet som er foretatt der Nærøy og Vikna er på det nærmeste i 
dag, nemlig på Kråkøya. 

 

Videoen kan du finne her: 

https://www.youtube.com/watch?v=V07yd-UR0Ns 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V07yd-UR0Ns


Ønsker strandrydding året rundt – over alt 
 

 

Denne typen flasker er en gjenganger ved strandrydding, forteller John Einar Løkkhaug fra Oppdretternes miljøservice til 
rådmann Roy Ottesen, ordfører Amund Hellesø og jordbrukssjef Anne Mette Haugan 

Straks starter de ungdommene som har Strandrydding i Ytre Namdal som sin sommerjobb sitt 
oppdrag. Behovet for rydding i strandsonen i hele regionen er fortsatt til stede. Torsdag var 
ordfører, rådmann og landbrukssjef i Vikna på befaring i området nordvest i kommunen. Ordfører 
Amund Hellesø ønsker en profesjonalisering av strandryddingen og muligheten til å rydde også i 
fredningsområdene.  

 

Nærøy og Vikna kommuner har i år bevilget rundt 400 000 kroner hver av midlene fra 
havbruksfondet til strandryddearbeidet i regi av Oppdretternes Miljøservice. Det er lokal ungdom 
som får som sommerjobb å rydde strendene. Dette er tredje året på rad at strandryddingen pågår 
her i regionen, og fortsatt finnes mye søppel som har blitt skyllet i land på Nærøysunds mange 
holmer, skjær og øvrige strandlinje.  

- Det arbeidet som ungdommene gjør er veldig viktig. De som deltar på dette arbeidet blir gode 
ambassadører i arbeidet mot plastforsøpling, sier ordfører i Vikna Amund Hellesø. Torsdag var han 
sammen med rådmann Roy Harald Ottesen og jordbrukssjef Anne Mette Haugan på befaring ute i 
området vest for Borgan. Delegasjonen fra Vikna kommune mener at det må bli et enda større fokus 
på søppelryddingen i strandsonen. 

- Vi må se på muligheten til å profesjonalisere dette arbeidet ytterligere slik at det kan ryddes året 
rundt, sier Hellesø.  



 

En global utfordring 

På det korte tiden delegasjonen fra kommunen og representantene fra OMS var på land på Kalvøya 
så fikk de se store mengder plast og 
annet søppel. Mye av dette var 
kommet langveisfra.  

- Dette er ikke bare et lokalt 
problem, det må ha et globalt fokus, 
sier viknaordføreren mens han drar 
garnrester som er nedgrodd i marka 
opp fra bakken. Plastflasker fra 
sydlige land, kasser som viser 
opprinnelse på de britiske øyer og 
mye annet søppel ligger klar for 
plukking av sommerens 
ryddepatrulje.  

 

 

Får ikke rydde i fredningsområdet 

Kalvøya ligger rett utenfor fredningsområdet vest i Vikna og dermed er det ingen begrensning for 
strandrydderne til å gå i land. Inne i fredningsområdene er det derimot ikke mulig å gå i land. OMS og 
kommunen har søkt om dispensasjon fra vernebestemmelsene for å få mulighet til å gå i land. 
Fylkesmannen i Trøndelag har derimot gitt avslag på dette.  

- Dette skjer samtidig som vi hører av de som har vært inne i området at forholdene er enda verre 
der. Det er store mengder med søppel inne i verneområdet som vi ikke får tatt ut. Det er ikke bra, 
sier Amund Hellesø. Han stiller spørsmål om hele verneprosessen i dette området. Han viser til at 
kjentfolk i området forteller at fuglebestanden i området har gått ned i løpet av de siste tiårene 

- Det er ofte slik at fuglene holder til i 
områder der det er folk, sier ordføreren, som 
også mener at de store mengdene med 
søppel som blir liggende i fredningsområdene 
skaper farer for fuglelivet, derfor bør det gis 
dispensasjon til å gå i land for å rydde. 

- Vi ønsker ikke å gjøre det i hekkeperioden til 
fuglene, men ellers når det er mulig, sier 
Amund Hellesø, som ønsker en dialog med 
Fylkesmannen og vernemyndighetene om 
denne saken.  

 

Se video fra befaringen her: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xxggEJou4k 

 Det var store mengder søppel som kommunens ledelse fikk se på befaringen i 
området rett ved fredningsområdet. 

Neste uke starter årets strandryddeaksjon i Ytre Namdal. 
Store mengder søppel ligger og venter på ungdom som skal 
ha dette til sommerjobb. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xxggEJou4k


Lyser ut tolv avdelingslederstillinger 
 

 

 

Kommunalsjef for Helse og 
velferd Marit Pedersen har 
strukturen for 
avdelingsledernivået i sin 
avdeling klar. Nå lyses tolv 
avdelingslederstillinger ut, og 
kommunalsjefen håper på å få 
engasjerte ledere i de nye 
stillingene.  

 

Totalt er det 14 avdelingsledere i 
organisasjonskartet til Helse og 
velferd i Nærøysund kommune. 
To av stillingene er besatt av 
enhetsledere fra dagens kommuner. De øvrige tolv stillingene lyses nå ut eksternt slik at alle kan 
søke.  

- Jeg vil ha søkere som vil være ledere og utvikle avdelingene, sier kommunalsjef for Helse og velferd 
Marit Pedersen. Alle stillingene er rene lederstillinger, med unntak av stillingen som leder for Helse 
og mestring. Den som får denne stillingen må påregne å utføre fysioterapi eller ergoterapi-oppgaver 
heter det i utlysningen av avdelingslederstillingene.  

De fjorten avdelingslederstillingene fordeler seg med fire stillinger på hver av henholdsvis institusjon 
og hjemmebaserte tjenester, rus og psykiatri-tjenesten skal ha tre avdelingsledere, miljøtjenesten vil 
få to avdelingsledere, mens helse og mestring da får en avdelingsleder. Per i dag så er én av 
avdelingslederne innen institusjon og én i rus og psykiatritjenesten besatt. 

Helse og velferd vil få en struktur med et treledernivå med kommunalsjef, enhetsledere og 
avdelingsledere. Avdelingslederne vi blant annet få ansvar for kvalitet og koordinering av avdelingen 
24 timer i døgnet. De skal også ha faglig ledelse på sine avdelinger, samt personalansvar og delvis 
økonomiansvar. Det blir også en oppgave å sørge for at brukerperspektivet blir i varetatt i avdelingen 
og et godt samarbeid med brukere og pårørende  

  

Søknadsfristen til stillingene er satt til 7. august og Marit Pedersen sier at målet er å ha ansatt 
avdelingslederne i løpet av september.  

Hele utlysningen kan du finne her: 

http://naroysund.info/ledige-stillinger/avdelingsledere-til-helse-og-velferd-naroysund-
kommune.11992.aspx 

 

Kommunalsjef for helse og velferd Marit Pedersen har nå lyst ut tolv 
avdelingslederstillinger innen  sin sektor. 

http://naroysund.info/ledige-stillinger/avdelingsledere-til-helse-og-velferd-naroysund-kommune.11992.aspx
http://naroysund.info/ledige-stillinger/avdelingsledere-til-helse-og-velferd-naroysund-kommune.11992.aspx


Rådgivere på plass i Oppvekst og familie 
 

 

Kommunalsjef for Oppvekst og familie i Nærøysund kommune Kirsti Sandnes Fjær har tilsatt to 
rådgivere i staben sin. 

 

En del begynner å falle på plass for organisasjonen også innen Oppvekst og familie. Kommunalsjef 
Kirsti Sandnes Fjær har tilsatt Mona Solsem og Helga Bogen Størseth som rådgivere i staben for 
Oppvekst og familie. 

Mona Solsem skal i hovedsak ha ansvar for utvikling, prosjekt og planarbeid. Solsem jobber i dag i 
voksenopplæringen i Vikna og er i tillegg hovedtillitsvalgt og deltar i prosjektgruppa som jobber for 
Nærøysund kommune.  

Helga Bogen Størseth er tilsatt som rådgiver med blant annet ansvar for inkludering, kvalifisering og 
tverrfaglig samarbeid, også kalt BTI. Størseth jobber i dag som enhetsleder for forebyggende enhet i 
Nærøy kommune. Forebyggende enhet omfatter blant annet helsestasjonen. I sin nye stilling vil 
Helga Bogen Størseth også få ansvar for helsestasjonen i Nærøysund.  

- Dette vil være fram til en eventuell samorganisering av helsestasjonen og eventuelle andre 
tjenester skal inn i en felles enhet. I første rekke vil fokuset rettes mot helsestasjonen i Vikna og 
Nærøy, og hvordan de skal arbeide og samarbeide videre i Nærøysund kommune. Dette arbeidet skal 
Helga lede, sier kommunalsjef Kirsti Sandnes Fjær.  

Begge de to rådgiverne har takket ja til stillingene og vil tiltre i løpet av høsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Bogen Størseth og Mona Solsem er tilsatt som rådgivere innen Oppvekst og familie i Nærøysund kommune. 



Nærøysundserien i quiz.  
 

 

Det nærmer seg høytid for quiz-arrangement i 
Nærøysund-kommunene. Det er nå mulig å 
gjøre seg til Nærøysund-mester i quiz. Flere av 
quiz-arrangementene i den nye kommunen er 
med på sommerens Nærøysund-serie i quiz.  

 

På workshopen som ble holdt for lag og 
foreninger i Nærøysund nylig så kom det ønske 
om en quiz-serie der en kan kåre et lag som er 
sammenlagtvinner på quizene som er med på 
serien.  

Det er klart at sommeren store quiz-
arrangement på Sildvika, Rørvikdagan og 
Kolvereiddagan blir en del av quiz-serien. Det 
jobbes med å få til en finalerunde til høsten. 
Samtidig så åpnes det for at dersom det er andre lag og foreninger i Nærøysund-kommunene som 
skal ha quiz i løpet av sommeren og tidlighøsten så kan de også bli en del av Nærøysund-serien i quiz. 

De som ønsker å ha sin quiz som en del av serien kan ta 
kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund 
kommune Morten Wengstad for å melde seg på. Send en 
epost til morten.wengstad@naroysund.kommune.no. 
Dette må gjøres før quizen på Kolvereiddagene.  

Det legges opp til et poengsystem der lagene får poeng 
etter deltakelse og plassering i quizene som inngår i 
serien. Lagene må ha samme grunnstamme med 
medlemmer på alle quizene de deltar, men noen 
endringer godtas. Det laget med flest poeng på slutten av 
serien får en premie gitt av Nærøysund kommune.  

Den første runden i quiz-serien går av stabelen i 
forbindelse med Sildvikafestivalen i Gravvik i neste uke. 
Der er det quiz torsdag 4. juli.  

Quizen på Rørvikdagan er onsdag 24. juli, mens 
Kolvereiddagsquizen er onsdag 7. august.  

 

 

 

 

Regler for Nærøysund-serien i quiz 

1. Laget må ha samme grunnstamme i alle 
rundene. Det vil si minst tre deltakere må 
være med på alle rundene.  

2. Poengene deles ut etter plassering og 
deltakelse: 

1. plass gir 6 poeng 
2. plass gir 5 poeng 
3. plass gir 4 poeng 
4. plass gir 3 poeng 
5. plass gir 2 poeng 

For øvrig gis 1 poeng for hver deltakelse hvor 
en ikke kommer blant topp 5. 

3. Arrangørene av hver quiz oversender 
informasjon om deltakelse og plassering til 
kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad 
på epost etter endt quiz. Adresse 
morten.wengstad@naroysund.kommune.no
.  

4. Arrangører som ønsker å melde seg på 
som en del av serien må gjøre dette før 
Kolvereiddagsquizen den 7. august.  

 

mailto:morten.wengstad@naroysund.kommune.no
mailto:morten.wengstad@naroysund.kommune.no
mailto:morten.wengstad@naroysund.kommune.no


Over 200 deltok på Sykle 
til jobben  
 

Sist fredag var årets utgave av Sykle til 
Jobben-aksjonen over. Totalt var det rundt 
210 personer som var påmeldt fra Nærøy og 
Vikna og hele 17 deltakere klarte å få full 
pott på poengskalaen.  

 

Fredag 21. juni var siste dag i årets Sykle til 
jobben-aksjon, både Nærøy og Vikna 
kommuner var med på årets aksjon, og i år 
var den preget av at mange av de lokale 
deltakerne holdt seg aktiv gjennom hele 
aksjonsperioden og klarte å oppnå full score 
når det kom til trimpoeng.  

Det var mulig å få totalt 177 poeng i løpet av 
de ukene som Sykle til jobben-aksjonen ble 
gjennomført. 9 av de 92 påmeldte i Vikna og 
8 av de 116 påmeldte i Nærøy klarte å få full 
pott.  

Sykle til jobben er både en individuell 
utfordring og en lagkonkurranse. Både i 
Nærøy og Vikna så var det ett lag som fikk full 
pott. Lagenes poeng beregnes ut fra 
snittsummen til deltakerne, så på 
vinnerlagene i begge kommunene så hadde alle lagets medlemmer full pott. I Vikna var det laget 
SKATT, som besto av Rune Grant Hanssen, Marthe Kvalø Hanssen og Trine Kvalø som gikk til topps. I 
Nærøy gikk Team Elite til topps. Dette laget besto av Tor Inge Langøien, Guro Langøien, Martin 
Overgaard og Ellen Gulaker.  

En full oversikt over deltakere og poengsummer kan du finne på nettsiden 
https://www.sykletiljobben.no/.  

Det har vært gjennomført en felles premieseremoni for deltakere fra Nærøy og Vikna der både beste 
lag og beste individuelle deltakere har blitt premiert. Det har også vært noen trekkpremier blant de 
som har meldt seg på.  

Folkehelsekoordinator i Nærøy kommune Anne Lene Gregersen er fornøyd med at deltakerne har 
registrert mer aktivitet i år enn tidligere. Hun er også fornøyd med at det i år har vært med en bred 
deltakelse med aktive ansatte fra mange ulike avdelinger og fra hele kommunen.  

- Nå ønsker vi innspill på hva vi kan gjøre neste gang, sier Gregersen. Denne gang var det blant annet 
en felles kick-off og det ble oppfordret til å ta samlinger på tvers av kommunegrensene. Dette fulgte 
blant annet kulturskolene i Nærøy og Vikna som arrangerte felles tur til Hestviktind nylig.  

Noen av de ansatte i Kulturskolene i Nærøy og Vikna dro på felles tur til 
Hestviktind i forbindelse med Sykle til jobben-aksjonen. Bak fra venstre: 
Sølvi Vik Brækkan og Anne Bråtteng. Foran Turid Bjørkmann 

https://www.sykletiljobben.no/
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