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Utfordrende når to skal bli en 
 

 

Tirsdag 19. november la rådmann 
Hege Sørlie fram sitt forslag til det 
aller første kommunebudsjettet for 
Nærøysund kommune. Det har vært 
en stor utfordring for 
kommuneadministrasjonen å få til et 
budsjett. Forslaget er at i Nærøysund 
så blir driften i kommunen i stor grad 
opprettholdt som i de eksisterende 
kommunene, men en del planlagte 
investeringer må vente.  

 

– Det er mye som skal på plass når vi 
skal slå sammen to kommuner, og det 
er også krevende å få sammen et 
budsjett, sier Hege Sørlie etter at siste 
tall i rådmannens forslag til budsjett er 
plassert. Hun legger til at det finnes en 
del ulikheter i driften mellom Nærøy 
og Vikna. Derfor har det vært krevende 
å få til et felles budsjett.  

– Vi må bruke hele 2020 på å skaffe oss den nødvendige oversikten på økonomien, slik at vi vet hvilke 
tiltak som må til for å få til effektiviseringsgevinster, sier Sørlie.   

 

Nesten én milliard 

Nærøysund kommune får et budsjett på nærmere én milliard kroner.  

Hege Sørlie presenterte denne uken det første budsjettforslaget for Nærøysund 
kommune. 



– Inntektene våre er på nesten 940 millioner kroner, mens driftutgiftene er på 947 millioner kroner. I 
tillegg har vi høye finanskostnader som følge av store investeringer. Det gjør at vi har et netto 
driftsresultat på minus 29,5 millioner kroner det første driftsåret, sier økonomisjef Fred Moen. Han 
sier at dette skal dekkes blant annet med en del av midlene som Nærøysund har fått som følge av 
kommunereformen. I tillegg skal en bruke av kommunale disposisjonsfond. 16,9 millioner kroner tas 
fra disposisjonsfondet neste år. I økonomiplanen som legges fram så legges det fram til bruk av 
penger fra disposisjonsfond alle fire årene. Midlene fra disposisjonsfond skal i hovedsak brukes til å 
dekke økte kostnader til å betale lån og avdrag, samtidig som en opprettholder samme nivå på 
tjenesteproduksjon til innbyggerne.  

 

Driften opprettholdes 

Selv om det må brukes penger fra disposisjonsfond og det må finnes innsparingstiltak så har ikke 
rådmannen foreslått oppsigelser av ansatte. Målet er at innbyggerne i kommunen skal få samme 
tjenestetilbud som tidligere. Det er derimot i forslaget til budsjett foreslått innsparingstiltak på drift. 
Dette betyr i hovedsak at en skal vurdere alle stillinger som blir ledige gjennom at ansatte slutter 
eller går av med pensjon. Enkelte stillinger kan bli holdt vakante for å spare penger. Det skal også ses 
på driften av flyktningetjeneste og voksenopplæring som følge av at det bosettes færre flyktninger i 
kommunen.  

Det skal dessuten jobbes intensivt med å finne besparinger på innkjøp og avtaler.  

– Her er det mye å spare på bedre innkjøpsavtaler, og vi har en egen ansatt som jobber med dette, 
sier Hege Sørlie.  

 

Må utsette investeringer 

Økonomisjef Fred Moen sier at det som har vært den store utfordringen i budsjettarbeidet har vært 
store planlagte investeringer i de gamle kommunene. Rådmannen og hennes stab foreslår å utsette 
en del av de planlagte investeringene. Det er i forsalget lagt til grunn at de tiltak som er satt i gang 
skal videreføres. Dette gjelder blant annet barnehagene på Austafjord og Kolvereid, samt dagsenter 
tilknyttet «Helse for framtida»-prosjektet på Rørvik og idrettsanlegget Nærøysund Arena på 
Kolvereid.  

Det som rådmannen foreslår å utsette av store planlagte investeringer er idrettsanlegget Rørvik 
Spektrum, ny brannbil til brannstasjonen på Kolvereid og en ny og moderne brannstasjon. 

Prisen på Rørvik Spektrum er beregnet til 176,5 millioner kroner. Denne er for tiden ute på anbud.  

– Slik den økonomiske situasjonen er for Nærøysund og med de store investeringene som allerede er 
gjort og påstartet, har rådmannen sett det nødvendig å skyve det ut i tid, med oppstart i 2023. Dette 
gir oss også tid til å planlegge en god drift av den nye hallen. Det er avsatt 10 millioner kroner i 2023, 
det resterende kommer i neste planperiode, skriver rådmannen om forslaget om utsettelse.  

 

Låner 586 millioner til 

Selv om en del tiltak må vente så sier økonomisjef Fred Moen at det er et offensivt 
investeringsbudsjett som legges fram i økonomiplanperioden. Totalt skal det investeres for 528 



millioner kroner i planperioden. I hovedsak finansieres dette av låneopptak. I 2020 så er det et 
lånebehov på 275 millioner kroner. Totalt så vil låneopptaket være på 586 millioner kroner. Rundt 
180 millioner av dette vil være selvfinansierende til investering i vann- og avløp. Resten vil belaste 
kommunens drift. Disse låneopptakene vil gi kommunen en lånegjeld på nesten 1,6 milliarder kroner 
i løpet av planperioden.  

– Vi vil bruke mellom 14 og 15 millioner i året av fond i planperioden. Vi er nødt til å få redusert 
lånegjelda vår i løpet av de kommende årene for å få en bærekraftig langsiktig økonomi i Nærøysund. 
Nærøysund har rundt 200 millioner kroner i fond fra 1. januar.  

 

Digital satsing 

Foruten de nevnte investeringene så blir investering i digitale løsninger på ulike områder i 
kommunen prioritert i årene framover. Det gjelder både bedre nettbaserte løsninger for innbyggerne 
som skal sende søknader og kontakte kommunen samt en satsing på velferdsteknologi. 
Velferdsteknologi kan bidra til gode løsninger i helsevesenet som både frigjør arbeidskraft og gir 
bedre tilbud til brukerne.  

Kommunen ønsker også ha en 
offensiv satsing på utbygging av 
digital infrastruktur, det innebære 
blant annet fiberbredbånd, til ulike 
deler av kommunen.   

– Vi skal bli en fremoverlent 
kommune som skal ta i bruk 
digitale løsninger i det daglige 
arbeidet og i kontakten ut mot 
innbyggerne, derfor har vi 
prioritert å sette av midler til dette 
arbeidet. Det samme gjelder 
kommunens andel av 
investeringer for å få bredbånd ut 
til befolkninga, sier Hege Sørlie.  

 

 

Du finner hele budsjettforslaget på Nærøysund kommunes informasjonssider. Der finner du også 
økonomisjefens presentasjon av budsjettet: 

 

http://naroysund.info/nyheter/utfordrende-nar-to-blir-en.13185.aspx 

 

 

 

 

Økonomisjef Fred Moen har brukt mye tid for å kunne legge fram et endelig 
budsjettforslag. 

http://naroysund.info/nyheter/utfordrende-nar-to-blir-en.13185.aspx


Grundig opplæring av de folkevalgte 
 

Onsdag og torsdag denne uken har de folkevalgte i Nærøysund kommune vært samlet i storsalen 
på Kulturhuset i Nærøy. Her har de lært mer 
om rollen som folkevalgte.  

 

KS Folkevalgteopplæring er et tilbud som KS gir 
til alle kommuner i starten av en 
kommunestyreperiode. Målet er å gi nye 
folkevalgte en innføring i hva det innebærer å 
være lokalpolitiker, samtidig som det skal 
minne de som har erfaring som politiker på det 
samme. Alle faste 
kommunestyrerepresentanter, samt flere av 
vararepresentantene var samlet for 
opplæringen. Hovedinnleder var Dagfinn 
Aasen. Nordmøringen har lang erfaring som 
rådmann i ulike kommuner. Han er engasjert 
som prosessveileder for KS og har lang erfaring 
med å drive med folkevalgtopplæring.  

 

Ble bedre kjent 

Folkevalgtopplæringen for politikerne i 
Nærøysund gikk over to dager. Det var et 
allsidig program hvor både utfordringer og 
muligheter ble tatt opp. Regler og prosedyrer i 
politiske møter og status for bygging av den 
nye kommunen ble også tatt opp. Det var også 
muligheter for politikerne å reflektere over sin 
rolle som ombudsmenn for ansatte og 
innbyggere i Nærøysund. De folkevalgte var 
samlet i grupper og en del tid til å diskutere 
ulike tema. Dette ble dermed også en 
mulighet for politikerne å bli bedre 
kjent med hverandre.  

Påtroppende KS-direktør i Trøndelag, Annikken Kjær Haraldsen presenterte 
KS for kommunestyrerepresentantene. 

Kommuneadministrasjonen og de folkevalgte var 
delt inn i grupper, og i løpet av 
folkevalgtopplæringen fikk de god tid til å 
diskutere ulike tema. 



 

Dagfinn Aasen var engasjert som prosessveileder til folkevalgtopplæringen. Den erfarne rådmannen ga deltakerne viktig 
innsikt i rollen til folkevalgte. 

 

Fylkesmannen deltok 

I tillegg til representantene fra KS så var også representanter fra Fylkesmannen i Trøndelag med på 
møtet. Fylkesmann Frank Jensen og tre av hans ledere skal på en runde med besøk til alle 
sammenslåingskommunene. Nærøysund var første stoppested på runden. Delegasjonen tok blant 
annet opp Fylkesmannens oppgaver og roller. I tillegg så ble det en gjennomgang av 
kommuneøkonomi. Blant annet hvilke inntekter kommunene får gjennom overføringer, 
skatteinngang og andre inntektskilder. Det ble også en gjennomgang av veien videre i det å bygge 
felles kultur og 
nødvendigheten 
av å harmonisere 
de områdene der 
det er forskjell på 
dagens 
kommuner. Dette 
gjelder kostnader 
innbyggere har 
når det kommer 
til bruk av 
kommunale 
tjenester. Det 
skal ikke være 
ulike tjenester og 
ulike kostnader i 
forskjellige deler 
av kommunen.  

  
Fylkesmann Frank Jensen og seksjonsleder Trude Mathisen fortalte om fylkesmannembetets rolle, samt 
om hvordan inntektssystemet til kommunene fungerer. Her sammen med ordfører Amund Hellesø. 



Jobber videre med bompengefinansiert lakseveg 
 

Kommunestyret i Nærøysund sluttet seg onsdag til forslaget om å jobbe videre med planene om en 
bompengefinansiert lakseveg fra Flerengstranda til Gartland.  

 

Bakgrunnen for saken som ble behandlet i kommunestyret på onsdag var arbeidet som er gjort i 
Namdal regionråd for å få utbedret den såkalte laksevegen mellom Ytre Namdal og E6 nord for 
Grong. Dette er en sak som det har vært jobbet med lenge, og nå er det lagt fram et forslag om å 
jobbe for bompengefinansiering av strekningen. Det har vært ønskelig med likelydende vedtak i de 
tre kommunene som er langs strekningen, samt fylkeskommunen for å kunne gå videre med 
arbeidet. Nærøysund var den første kommunen som behandlet saken, deretter skal den behandles 
av Høylandet, Grong og Trøndelag fylkeskommune.  

Dette vedtaket betyr ikke at det er vedtatt at det blir bompengefinsiering av strekningen, men at 
kommunene er positiv til at det startes et utredningsarbeid for å se på mulighetene for dette. Det 
legges per i dag opp til at 80 prosent av kostnadene til veiutbedringen skal dekkes gjennom 
bompenger.  

Du kan se hele innstillingen til forslag her:  

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1092&documentTypeId=
MI  

Flertallet i kommunestyret gikk inn for dette vedtaket. Fremskrittspartiets representanter stemte 
mot at bompengefinansiering skal ligge til grunn for finansieringen. 

 

 

 

Sa ja til bosetting av 19 flyktninger 
 

Flertallet i kommunestyret i Nærøysund sa onsdag ja til å bosette 19 flyktninger i 2020. Dette er i 
samsvar med anmodningen fra IMDI.  

 

IMDI kom med henvendelsen i oktober og kommunen er bedt om å svare på henvendelsen innen 20. 
desember. Flertallet i Nærøysund kommunestyre sa ja til å bosette flyktninger. Dette begrunnes 
blant annet med at både Nærøy og Vikna har bygd opp en god fagkompetanse på å motta flyktninger 
og at det er ønskelig å opprettholde denne fagkompetansen.  

Fremskrittspartiet fremme forslag om å si nei til å bosette flere flyktninger, men fikk ikke med seg 
resten av kommunestyret på dette.  

 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1092&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1092&documentTypeId=MI


Leter etter familiekoordinator 
 

Nærøysund kommune skal tilsette en 
familiekoordinator. Hovedoppgaven til denne 
personen blir å følge opp familier med 
lavinntekt for å bidra til utjevning både når 
det kommer til sosiale og helsemessige 
forhold.  

 

– Dette er en prosjektstilling gjennom Program 
for folkehelse, som både Vikna og Nærøy har 
vært en del av og som også blir med inn 
Nærøysund. Dette er i utgangspunktet Nærøy 
sitt tiltak. Vi kommer tilbake til Viknas tiltak 
senere, sier Anne Lene Gregersen, som er 
folkehelsekoordinator  for Nærøysund. 

 

Prosjektstilling 

Familiekoordinator-stillingen vil være en 
prosjektstilling som har en varighet på tre år, 
med mulighet for forlengelse. Stillingen vil 
være en del av enheten Helse og mestring i 
Nærøysund kommune.  

– Familiekoordinatoren vil hovedsakelig ha ansvar for oppfølging og koordinering av 
lavinntektsfamilier, sier Anne Lene Gregersen. Dette innebærer blant annet å kartlegge familienes 
ressurser og hjelpebehov. Ut fra dette skal det utarbeides en plan og denne skal følges opp. Det er 
også en viktig oppgave å sikre at rette hjelpetiltak blir satt inn og det til rett tid og fra rett instans. 
Familiekoordinatoren skal også ellers følge opp og gi råd, veiledning og støtte til familiene.  

 

Viktig arbeid 

Det søkes nå etter en kvalifisert familiekoordinator som har minimum treårig høyere utdanning innen 
sosialt arbeid. En bør også ha arbeidserfaring fra koordinering og planarbeid, samt erfaring med å 
jobbe på tvers av tjenester og fagområder. Den som får jobben bør også ha kunnskap om det 
kommunale tjenestetilbudet.  

Bakgrunnen for denne satsingen er at det fra politisk hold på nasjonalt plan er kommet ønske om å 
fokusere på barn og unge i lavinntektsfamilier. Det er en stor utfordring med barnefattigdom som 
fører til både helseutfordringer og utenforskap.  

De som er interessert i høre mer om stillingen kan kontakte folkehelsekoordinator Anne Lene 
Gregersen eller enhetsleder for helse og mestring Jenny Dolmen.  

 

Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen håper å få på plass en 
familiekoordinator gjennom Program for folkehelse. 



Aarsflesin spiller opp til dans  
 

Planleggingen av felles 
julebord for Nærøysund-
medarbeiderne er godt i 
gang. Nå har de fått med 
seg bandet til ordføreren – 
Aarsflesin til å spille opp til 
dans. Fortsatt oppfordres 
ansatte å melde seg på.  

 

Det er en gruppe ansatte i 
kommunene som har tatt 
initiativ til å ha et felles 
julebord for alle 
medarbeiderne i 
Nærøysund. Julebordet blir 
i Kulturhuset på Kolvereid 
på lørdag 14. desember. Nå 
er det også klart hvem som 
skal sørge for musikk på julebordet, og det er ingen ringere enn ordføreren.   

- Vi har den glede å presentere nyheten om at vi har fått selveste Aarsflesin til å spille opp til dans 
etter maten på julebordet, sier Tor Inge Sandnes som står i spissen for de som har tatt initiativ til å 
arrangere julebordet. Han forteller at de nå har passert 100 påmeldte, men det er plass til mange 
flere.  

– Egenandelen blir 350 kroner per pers, og 400 kroner for de som skal sitte på buss.  Det blir satt opp 
buss fra Rørvik med avreise 18.30 fra Felleskjøpet, og denne vil gå via Ottersøy. Der er den rundt 
18.40, Fikkan (cirka 18.45) og Strand (cirka 18.55) til Kolvereid, med retur 01.15 fra Kolvereid, 
opplyser Tor inge Sandnes. Han legger til at det dessverre ikke er mange nok som har bedt om buss 
fra andre steder til at det blir satt opp flere busser.  

– Det vil servert ribbebuffet med drikke til maten, det vil finnes allergivennlige alternativ, og det vil 
bli åpen bar med salg av øl og vin. Egenandel på enten 350 kroner eller 400 kroner pr person skal 
betales enten på Vipps til meg på 922 92 359, eller kontant ved oppmøte, sier Sandnes.  Han legger 
til at det fortsatt er stort behov for folk som 
kan bidra til at dette blir en flott kveld. 

– Så dersom du kan hjelpe til med pynting og 
rigging, underholdningsinnslag eller på annet 
vis bidra, så meld deg til meg på telefon 922 
92 359, avslutter Tor Inge Sandnes.  

 

 

 

Ordfører Amund Hellesø skal sammen med Rune Olsen, Nils Andre Williksen og resten av 
Aarsflesin sørge for musikk til julebordet for alle ansatte i Nærøysund kommune. Det skjer den 
14. desember. 



150-årsfeiring over to uker 

 

Arild Jenssen har stått i spissen for 150-årsmarkeringen i Vikna. Her er han sammen med Linn Ofstad som sammen med 
Stein Bjørnæs ledet arrangementet i Norveg sist lørdag. 

Vikna kommune feirer rett før sammenslåingen med Nærøy 150 år. Dette markeres med flere 
arrangementer, sammensatt av den erfarne ildsjelen Arild Jenssen. Mange har tatt turen for å 
være med på arrangementene, og fortsatt står det ett arrangement igjen.  

 

Arild Jenssen tok initiativ til en 150-årsmarkering for 
Vikna kommune og han har fått med seg mange gode 
støttespillere på veien. Det har resultert i fire varierte 
forestillinger nå i november. Den første var en historisk 
gjennomgang i Rørvik samfunnshus. Der var det Roger 
Walaunet som ledet et stort publikum gjennom 
historien. Vikna Historielag var medarrangør her. Videre 
var det et arrangement kalt «Vikna i ord og toner, viser 
og vers» i Norveg sist lørdag. Også der var det mange 
publikummere som ble ledet gjennom programmet av 
museets Linn Ofstad og Stein Bjørnæs sammen med 
mange musikalske og verbale gjester. Museet Midt var 
medarrangør av dette.  

Elever fra Kulturskolen i Vikna deltok også på 
jubileumsmarkeringen i Samfunnshuset på onsdag. 



Hovedarrangementet gikk av stabelen på onsdag 
denne uka. Der var det kommunen selv som var 
hovedarrangør. Her hadde Arild Jenssen fått med seg 
Willy Eidsmo som programleder. Sammen hadde de 
flere gjester, både musikalske og andre. Blant disse var 
alle de seks siste ordførerne i Vikna. Fra Magnus Kleven 
som var ordfører fra 1984-1991. Lars Peder Brekk 
overtok og satt til 1997. Etter han kom Else Hansvik 
Storsul som var ordfører til 2003 da hun overlot roret 
til sin varaordfører Karin Søraunet (nå: Nordstad). Hun 
ble ga vervet videre til Reinert Eidshaug, som også 
hadde en periode som varaordfører. Amund Hellesø, 
som blir Viknas siste ordfører var også til stede. Alle 
fikk fortelle om høydepunkter og minneverdige 
øyeblikk fra sin periode. Det fikk også Roy Harald 
Ottesen som har vært rådmann i Vikna siden 1990, og 
dermed har han hatt å gjøre med alle de deltakende 
ordførerne som øverste administrativ leder i 
kommunen.  

150-årsfeiringen blir avsluttet med et arrangement på 
Garstad grendehus førstkommende søndag, det 24. 
november klokka 17.00. Da er det Ytre Vikna 
Pensjonistlag som er medarrangør av markeringen.  

  

 

 

 

 

 

 

Kjell Borgan og trekkspillet har deltatt med musikalske innslag på 
flere av jubileumsmarkeringene. 

Rørvik Musikkforening stilte i antrekk som matchet det som var vanlig da 
korpset ble stiftet i 1895. De er dermed blant Viknas eldste eksisterende 
foreninger.  

Fra markeringen i Norveg 



 

 

Sauebonden ved Bondøya 
 

I denne ukas episode av 
«Nææært på Nærøysund 
med Odin Jensenius» så 
besøker Odin Salmonors 
visningsanlegg ved Bondøya. 
Du finner den på nettsiden 
nææært.no og på 
Nærøysund kommunes 
facebookside.  

 

 

Det var en unik begivenhet da alle de seks siste som har vært ordfører i Vikna var samlet på ett sted under arrangementet 
på onsdag. Bak fra Venstre Karin Nordstad (Søraunet), Lars Peder Brekk, Amund Hellesø, Foran: Magnus Kleven, Reinert 
Eidshaug, Else Hansvik Storsul 

http://www.naaart.no


Delte av overskuddet med hele skolen  
 

 

Alle de seksti elevene i niende klasse ved Rørvik skole stilte seg bak at deler av overskuddet fra 17. mai-arrangementet i 
Rørvikhallen skulle gå til FAU. Einar Hansvik, Rune Morten Lien og Jan Magnus Horseng er godt fornøyd med gaven. 

Det er en tradisjon at det er foreldre og elever i åttende klasse ved Rørvik skole arrangerer den 
årlige 17. mai-feiringen i Rørvikhallen. Årets arrangører har bestemt å dele litt av overskuddet med 
FAU ved skolen slik at dette kan komme alle elevene til gode.  

 

17. mai-arrangementet i Rørvikhallen har en lang tradisjon og mange fra Rørvik og omegn avslutter 
feiringen av nasjonaldagen der. Det har vært vanlig at foreldre og lærere på åttende trinn har stått 
for arrangementet i hallen. Overskuddet har gått til klassetur for elvene. Det har fra FAU 
(foreldrerådets arbeidsutvalg) lenge vært et ønske om at noe av overskuddet kunne gå til andre 
formål ved skolen. Det ønsket har årets arrangører oppfylt. Alle de seksti elevene som nå går i niende 
klasse var enig om at 20 000 kroner fra overskuddet skal gå til FAU, som igjen kan bruke det på gode 
formål for alle elevene. 

– 20 000 kroner er 300 kroner per elev på trinnet. Vi kan fortsatt få til en god skoletur og nå kan alle 
nyte godt av noe av overskuddet, sier foreldrekontakt for niende trinn Bodil Davidsen, som legger til 
at dette er aller første gang overskuddet deles, og hun synes det godt kan bli en tradisjon.  

Leder i FAU ved Rørvik skole, Rune Morten Lien er veldig glad for at de får en del av overskuddet og 
kan bruke dette på tiltak for elevene.  

– Vi har allerede bestilt et nytt toastjern som skal plasseres på ungdomsskolen. Der er det behov for 
flere toastjern. Vi har også spurt elevrådet, SFO og alle klassetrinnene hva de kunne tenke seg av 
utstyr, sier Rune Morten Lien, som også fortalte dette til niendeklassingene da han fredag mottok en 
sjekk som symbol på pengene til FAU. FAU vil i samarbeid med skolen avgjøre hva pengene kan 
brukes til. Det er en av oppgavene til FAU å skape gode tiltak for elevene. Og da kommer tilskuddet 
fra 17. mai-arrangementet godt med.  
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