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Fredag 6. desember 2019 

 

Ønsker noen endringer i budsjettet 
 

 

Tirsdag var det møte i formannskap og administrasjonsutvalg. Dette var det aller første møtet i Nærøysund 
administrasjonsutvalg. 

 

Lavere eiendomsskatt enn foreslått, større innsparinger, mer penger til kirken og gjennomføring av 
begge hallprosjektene er det flertallet i formannskapet går inn for som endringer på 
kommunebudsjettet. Nå jobbes det fram mot endelig vedtak 17. desember for å kunne få med 
flere aktører til å finansiere idrettshall også på Rørvik. 

 

Flertallskonstellasjonen i kommunestyret og formannskapet, som består av Arbeiderpartiet, 
Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti la fram et endringsforslag til det framlagte 
kommunebudsjettet.  

Partiene er blant annet enige om å sørge for at eiendomsskatten skal bli lavere enn det rådmannen 
har lagt opp til. I rådmannens forslag så legges det opp til at eiendomsskatten for boliger skal justeres 
til fem promille i hele kommunen, mens den skal være på sju promille på næringsbygg. 



Flertallsgruppen ønsker å redusere dette til 3,7 promille for boliger og 6 promille for næringsbygg. 
Dette vil gi noen lavere inntekter for kommunen.  

 

Må spare mer 

Flertallsgruppa ønsker også å be rådmannen om å finne innsparinger på 2,5 prosent av det totale 
budsjettet. I det opprinnelige forslaget fra rådmannen så foreslås det innsparinger på rundt én 
prosent, det vil si 10 millioner kroner. En innsparing på 2,5 prosent tilsvarer 23,75 millioner kroner. 
Rådmann Hege Sørlie sa i en kommentar til formannskapet at det vil bli en svært vanskelig oppgave 
samtidig som to kommuner skal bli en.  

De tre partiene i flertallskonstellasjonen ønsker også mer penger til kirken. De viser til at summen 
som er satt opp i rådmannens budsjettforslag er basert på 2019-tallene fra Nærøy og Vikna. I disse 
tallene er det ikke satt av penger til drift av Rørvik kirke. Det pekes også på at det har vært 
gjennomført utvidelse av kirkegårder i 2019, noe som gir økte utgifter. Flertallsgruppa går inn for å 
øke bevilgningene til kirka med 1,369 millioner kroner til totalt 9,2 millioner kroner.  

 

Jobber for hall på Rørvik 

Det har i ettertid av budsjettframlegget vært en del fokus på forslaget om å utsette oppstart av ny 
idrettshall på Rørvik til slutten av økonomiperioden. I flertallsgruppens innstilling så legges det opp til 
at Rørvik Spektrum skal tas inn i investeringsbudsjettet for 2020 og 2021. Dette forutsetter at det 
kommer private sponsorer som bidrar til finansieringen. Det jobbes opp mot konkrete aktører på 
dette området. Målsetningen er å få realisert begge hallprosjektene på både Kolvereid og Rørvik 
etter opprinnelig plan.  

Se hele vedtaket og saksframlegget for formannskapsmøtet her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1095 

 

Enstemmig for kommunedirektør 
 

Forslaget om å endre tittelen på kommunens øverste administrative leder fra rådmann til 
kommunedirektør ble behandlet av både administrasjonsutvalg og formannskap på tirsdag. Begge 
fora gikk enstemmig inn for forslaget.  

 

Kommunedirektør er en ny og kjønnsnøytral tittel som erstatter tittelen «rådmann» i den nye 
kommuneloven som gjelder fra 2020. Det er frivillig for kommunene om de ønsker å bruke den nye 
tittelen eller endre det til kommunedirektør. Det er også en del kommuner som bruker betegnelsen 
«administrasjonssjef», som var betegnelsen som ble brukt i forrige utgave av kommuneloven.  

I forbindelse med inngangen til Nærøysund så ble det foreslått at i den nye kommunen skal øverste 
administrative leder kalles kommunedirektør. Saken ble behandlet av administrasjonsutvalg og 
formannskap på tirsdag. Det ble enstemmig innstilling i begge foraene og det var enighet om at det 
er bra med en kjønnsnøytral betegnelse.  

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1095


Enighet om reglementene  
 

Med en liten endring så gikk administrasjonsutvalget i Nærøysund enstemmig inn for forslagene til 
fem ulike reglement som angår ansatte i den nye kommunen.  

 

Reglement for fleksibel arbeidstid, reglement for markering av ansatte, reglement for 
klesgodtgjørelse, reglement for omstilling og endring og telefonreglementet ble behandlet i det aller 
første møtet i administrasjonsutvalget i Nærøysund kommune. Administrasjonsutvalget består av 
formannskapet, som representerer kommunen som arbeidsgiver, samt tillitsvalgte som 
representerer de ansatte.  

Det er arbeidsgrupper som har jobbet med å utvikle reglementene som skal gjelde for alle ansatte i 
kommunen fra 1. januar.  

Bare i en av sakene ble det gjort en liten endring. Det var i reglement for markering av ansatte i 
Nærøysund kommune. Etter forslag fra hovedtillitsvalgt Helen Lauten så ble det lagt inn at ved 
markeringer av lang ansettelse i Nærøysund kommune så skal det i tillegg til å gis et gavekort også gis 
en gave som et synlig minne fra kommunen. Administrasjonsutvalget gikk dermed inn for å redusere 
de foreslåtte gavekortsatsene med 1000 kroner og tilføye en gave til samme pris. Det ble ikke 
spesifisert hva slags gave dette skal være. Både Nærøy og Vikna har hatt tradisjon med å dele ut en 
vase de senere årene laget lokalt, samt at Vikna har delt ut tegninger laget av Torleif Flosand. Det er 
ønskelig med lokalt produserte gaver også i Nærøysund laget av kunstere i nærmiljøet. Det legges 
opp til at gavene anskaffes etter hva som er tilgjengelig.  

 

Se sakene i administrasjonsutvalget her:  

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1107 

Industrihistorie og andre historier på Salsbruket 
 

Denne uken så går turen i 
«Nææært på Nærøysund» til 
Salsbruket hvor Odin Jensenius 
møter Per Ivar Lian på 
Salsbruket Industrimuseum. 
Episoden kan du se på 
nettsiden nææært.no 
(https://naaart.no/) eller på 
Nærøysund kommunes 
facebookside.  

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1107
https://naaart.no/
https://naaart.no/


 

Prosjektgruppen har hatt sitt siste møte 
 

Torsdag denne uka ble det siste prosjektgruppemøtet for Nærøysund kommune. Nå venter 
«normal» drift i ny kommune.  

Prosjektgruppen har jobbet på administrativt hold med kommunesammenslåingen, og har bestått av 
den øverste ledergruppen i Nærøysund samt representanter for de tillitsvalgte.  

Prosjektgruppen kom i gang høsten 2018 og ble aktiv da Hege Sørlie tiltrådte som prosjektleder i 
oktober i fjor. Like etterpå var de tre kommunalsjefene innen Helse og velferd, Oppvekst og familie 
og Teknisk på plass, samt økonomisjef, HR-sjef og IT-sjef. Senere er prosjektgruppen supplert med 
assisterende rådmann, stabssjef og strategi- og samfunnssjef.  

I siste prosjektgruppemøte gikk mye av tiden til å se på oppgavene til HR-avdelingen i Nærøysund. 
HR-avdelingen vil bli en viktig avdeling i å sørge for gode forbindelser mellom ansatte og ledelse i 
kommunen.  

Det ble også gjennomgått en status knappe fire uke før sammenslåing. Mye av det nødvendige er på 
plass, og i løpet av neste uke skal det gjennomføres flere enkeltmøter for å få full oversikt over 
viktige områder. Som det tidligere har blitt uttalt så vil en ikke være ferdig med alt til nyttår, men en 
må bruke en god del av 2020 for å komme i gang. Selv om prosjektgruppefasen nå er over så 
fortsetter altså arbeidet med å etablere en ny kommune for ledergruppen til rådmannen.  Da som en 
ordinær ledergruppe i kommune som er i gang.  

 

Felles telefonnummer og epostadresse er klart 
 

Denne uken ble det klart hva som blir Nærøysund kommunes nye telefonnummer. De gamle 
telefonnumrene til Nærøy og Vikna avvikles og det opprettes et felles telefonnummer til 
sentralbordet.  

Nærøysund kommunes telefonsystem vil bygge på det systemet som Vikna har innført. Dette fases 
også inn blant de som har tilhørt Nærøy kommune. Det jobbes fortsatt med endelige løsninger på 
hvordan sentralbordet skal organiseres.  

Fra og med nyttår vil Nærøysund kommune kunne nås på telefonnummer 95 99 33 00. 

Det er også avgjort hvilken epostadresse som vil være kommunens felles postmottaksadresse fra 1. 
januar. Det blir post@naroysund.kommune.no. 

Det jobbes nå med å overføre alle ansatte over på en naroysund.kommune.no-adresse. De vil bli lik 
som de tidligere adressene i Nærøy og Vikna i første ledd, det vil si : navn.etternavn@. Inntil videre 
vil både den gamle og nye adressen fungere, men de gamle vil fases ut i løpet av 2020.   

mailto:post@naroysund.kommune.no


Førjulsaktiviteter for de yngste  

 

Fjerdeklassingene på Kolvereid skole inviterte til Prøysen-forestilling på onsdag. Der framførte de blant annet hans vers om 
alle årets måneder. 

Denne uken førjula virkelig satt sitt preg på skolehverdagen til kommunens yngste. I kulturhuset på 
Kolvereid har det vært flere arrangement med julepreg.  

 

Mandag var alle fem- og seksåringene i barnehagene i 
Nærøy, samt alle elever i første til femte klasse fra alle 
skolene i kommunen samlet for å overvære «Rasmus og 
verdens beste jul». Juleshowet med Rasmus og Verdens 
Beste Band ble spilt to ganger i kulturhuset til stor glede for 
både små og store. Bandet som har vunnet flere 
spellemannspriser ga ungene både humor og alvor i sin 
forestilling, og enkelte av barna og noen voksne fikk også 
bidra til showet.  

Onsdag var det 
barna selv som 
inntok scenen, 
nærmere bestemt fjerdeklassingene ved Kolvereid skole. Det 
er en tradisjon at fjerde klasse ved skolen setter opp en 
forestilling med musikk og historier fra Alf Prøysens verden. 
Årets fjerdeklassinger inviterte sine medelever til en 
generalprøve på onsdag formiddag. Deretter ble det 
forestilling for foreldrene på kvelden.  

 

 

 

To av barna, og en av de voksne fra Ottersøy barnehage 
fikk være med å bake pepperkaker på scenen. De gjorde 
en god innsats, men en litt for lang sang gjorde at 
pepperkakene ble brent etterpå. 

Teskjekjerringa dukke opp flere ganger i 
Prøysen-forestillingen Rasmus og verdens 

beste band leverte 
en flott 
juleforestilling for 
det unge 
publikummet på 
Kolvereid. 



Offisiell overrekkelse av kulturprisen 
 

Torkil Marsdal Hanssen er den siste mottakeren av Nærøy kommunes kulturpris. Dette ble 
offentliggjort denne uke. Den offisielle overrekkelsen av kulturprisen vil skje på den tradisjonelle 
julekonserten i Lundring kirke på lørdag.  

 

Ordfører Rune Arstein møtte tirsdag opp på InnovArena på Rørvik hvor Torkil Marsdal Hanssen har 
sin arbeidsplass. Da ble det offentliggjort at Torkil blir den siste mottakeren av kulturprisen i 
Nærøysund. Prisen får han for lang og god innsats for kulturlivet i Nærøy. 
Det hele startet med at han for 40 år siden som niåring begynte å spille tuba 
i Kolvereid skolekorps. Etter hvert har tubaen blitt erstattet med en elektrisk 
bass og den har han brukt i mange bandkonstellasjoner og i ulike 
sammenhenger, blant annet med Namdal Storband.  

Torkil Marsdal Hanssen har ikke bare vært aktiv som utøvende aktør, han 
har også bidratt mye innen organisering av kultur. Med alt fra å lede 
Kolvereiddagene til å bidra aktivt i sekretariat og annen organisering i både 
håndball- og friidrettsgruppa i Kolvereid IL. Han har dessuten vært med på 
mye annet, og har vært en viktig ildsjel for kulturlivet i hele Ytre Namdal. 

Selv om Torkil Marsdal Hanssen fikk en del oppmerksomhet i forbindelse 
med offentliggjøringen på tirsdag så blir den offisielle overrekkelsen av 
prisen på førstkommende lørdag. Det skjer i forbindelse med julekonserten i 
Lundring kirke førstkommende lørdag. Der samles store deler av kulturlivet i 
den nye kommunen.  

 

Torkil Marsdal Hanssen får Nærøy 
kommunes siste kulturpris. 
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