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Nedtellingen til ny kommune er nesten over 
 

 

Kommunedirektør Hege Sørlie håper at alle ansatte i Nærøysund bruker juledagene til å slappe og puste ut før 
sammenslåingen den 1. januar. 

 

– Takk for innsatsen gjennom hele året og ikke minst i innspurten til ny kommune. Jeg oppfordrer 
alle til å bruke jula til å slappe av og kose seg før vi går inn i Nærøysund for fullt, sier 
kommunedirektør Hege Sørlie som en julehilsen til kommunens ansatte.  

 

– Jeg vet innspurten mot ny kommune har vært krevende for mange. Nå håper jeg alle bruker jula til 
å hente inn kreftene igjen, sier Hege Sørlie. Hun sier at 2019 har gått fort og har vært hektisk, når 
dette nyhetsbrevet kommer ut så er det bare elleve dager igjen til Nærøysund kommune er en 
realitet. For mange av kommunens ansatte er dette fridager og rolige dager med familie og venner. 
De som skal være på jobb oppfordres til å slappe av mellom øktene.  

 

 



Elleve dager igjen 

Selv om det bare er elleve dager igjen til Nærøysund så betyr ikke det at alt er klart og oppe og går 
den 1. januar. Både administrativ og politisk ledelse har vært klar på at en trenger i alle fall store 
deler av 2020 for å komme på plass. Det vil bli noen flyttinger på ansatte på kommunehusene i 
starten av januar, men mye av dette er midlertidige flyttinger for å få gjort tilpasninger. Først mot 
sommerferien så kan en vente at alle er på plass på de kontorene de skal ha. For de som jobber ute i 
skoler, helseinstitusjoner og andre avdelinger utenfor kommunehusene så vil ikke hverdagen bli 
særlig forandret. Den største forandringen er at en del får ny ledelse.  

 

En unik mulighet 

Hege Sørlie sier at hun nå teller i glede og spenning ned til ny kommune. Den siste tiden har hun i 
praksis ledet tre kommuner – Nærøy, Vikna og Nærøysund – nå ser hun fram til at det bare blir en 
linje å forholde seg til.  

– Jeg har veldig stor tro på at Nærøysund kommune skal bli bra. Det kan være vanskelig for noen nå i 
overgangsperioden, men på sikt så tror jeg dette skal bli bra for alle, sier kommunedirektøren, som 
sier det er en sjelden mulighet hun og de øvrige ansatte nå får være med på når det skal bygges en ny 
kommune.  

 

Skal følge opp budsjettvedtak 

En av de viktigste oppgavene neste år blir å få en god oversikt over ressurser og muligheter som 
finnes i Nærøysund kommune.  

– Vi skal også ta tak i innspillene som kom i budsjettvedtaket fra kommunestyret. Jeg har tro på 
mange gode prosesser i året som kommer. Jeg tror dette blir et innholdsrikt og spennende år for 
Nærøysund, avslutter Hege Sørlie, samtidig som hun nok en gang oppfordrer sine vel tusen ansatte å 
bruke jula til «å puste på ei stund» - som det heter i «Julekveldsvisa».  

 

Tittelen blir kommunedirektør 
 

Et enstemmig kommunestyre vedtok på tirsdag at tittelen på Nærøysund kommunes øverste 
administrative leder blir kommunedirektør.  

 

Kommunestyret fulgte dermed innstillingen fra administrasjonsutvalg og formannskap og vedtok at 
tittelen kommunedirektør skal erstatte rådmann som navn på øverste administrative leder i 
kommunen. Denne kjønnsnøytrale tittelen er innført i forbindelse med den nye kommuneloven som 
trer i kraft fra 2020. Det er valgfritt for kommunene om de ønsker å bruke tittelen rådmann eller 
kommunedirektør. Enkelte kommuner bruker også benevnelsen administrasjonssjef.  

Hege Sørlie blir dermed Nærøysund kommunes første kommunedirektør.  

 



Første budsjett er vedtatt 
 

 

Hele kommunestyret stilte seg bak det første budsjettvedtaket for Nærøysund kommune. 

Tirsdag vedtok kommunestyret i Nærøysund det aller første kommunebudsjettet for den nye 
kommunen. Der ble det blant annet klart at det blir bygging av Rørvik spektrum og det skal settes 
ned et økonomiutvalg og et inkluderingsutvalg. Det kom også flere andre signaler om hva de 
folkevalgte ønsker at kommunen skal satse på framover.  

 

Det var et enstemmig kommunestyre som tirsdag ettermiddag vedtok Nærøysund kommunes 
budsjett. Flertallsgruppen som består av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti la 
fram ett forslag til endringer i budsjettet. Mindretallsgruppen, som består av Senterpartiet, Høyre, 
Venstre og SV la fram et annet forslag. Etter gruppemøter og møter mellom gruppelederne så kom 
kommunestyret fram til et omforent forslag som fikk alle kommunestyrerepresentantenes stemmer.  

 

Realiserer begge hallprosjektene 

Vedtaket innebærer blant annet at det blir bygging av ny idrettshall både på Kolvereid og Rørvik. 
Rådmannen hadde i sitt forslag foreslått utsettelse av hallen i Rørvik til slutten av økonomiperioden. 
Flertallsgruppen har jobbet for alternativ finansiering av hallen, og i det endelige vedtaket så legges 
det opp til at en sponsor går inn med 15 millioner kroner til finansiering av hallen. Det betyr 
byggestart i 2020. Det legges også til grunn at det kommer inn spillemidler, samt at det skal 
forhandles med Trøndelag fylkeskommune om finansieringsbidrag. Fylkeskommunen er en stor 
bruker av hallen gjennom Ytre Namdal videregående skole. Det er forventet at rentekostnaden blir 
én million kroner neste år. Det legges opp til at dette dekkes gjennom bidrag fra sponsoren. Dagen 



etter vedtaket ble det kjent at oppdrettsselskapet SinkabergHansen bidrar med 20 millioner kroner i 
sponsormidler til de nye idrettshallene i Nærøysund. 

 

Setter ned økonomiutvalg 

Budsjettvedtaket i kommunestyret ga også mange signaler om hvilke satsinger politikerne ønsker for 
den nye kommunen. Utarbeidelsen av det første kommunebudsjettet for Nærøysund har vært 
komplisert. Dette skyldes at det er to kommuner som har hatt noe ulik måter å budsjettere og drive 
på som har blitt slått sammen. Det har ikke vært så mye involvering fra politisk side som vanlig, blant 
annet fordi kommunestyret for Nærøysund først var konstituert i oktober og det har vært mye arbeid 
for administrasjonen å sy sammen budsjettforslaget med bakgrunn i Nærøy og Viknas tidligere 
budsjett og regnskap. Ved utarbeidelsen av neste års budsjett skal kommunestyret i mye større grad 
involveres. Dette arbeidet starter allerede nå. Det ble i vedtaket bestemt at det skal settes ned et 
økonomiutvalg som skal bestå av tillitsvalgte, politikere og administrasjon. Dette utvalget skal innen 
1. juni neste år legge fram en anbefaling til kommunestyret om hvordan Nærøysund kommune kan 
ta ned driften i 2020 og 2021. Driften skal i 2020 tas ned med 19 millioner. For årene 2022 og 2023 
skal det ikke budsjetteres med driftsunderskudd, heter det i budsjettvedtaket.  

 

Havbruksfond til skoler 

Kommunestyret ber dessuten om å få framlagt til møtet i april en konkret nyttevurdering, 
fremdriftsplan, finansieringsplan, funksjonsbeskrivelse, årlige driftsutgifter og eventuelle andre 
rammebetingelser for alle foreslåtte investeringsprosjekter. Dette gjelder også for tidligere vedtatte 
investeringsprosjekter i Vikna og Nærøy. Kommunestyret vil også vite konsekvensene av at allerede 
budsjetterte investeringsprosjekter skyves ut i tid.  

Kommunestyret la også føringer for hva eventuelle tildelinger fra havbruksfondet skal brukes til. Det 
legges opp til at inntil 60 millioner kroner av havbruksfondet settes av til investeringer i skole.  

Kommunedirektøren bes utrede det fremtidige behovet for investeringer og vedlikehold samt 
organisering av kommunale barnehager og skoler i nye Nærøysund Kommune. Her innunder også 
hvordan det på best mulig måte kan innføres et sunt og næringsrikt skolemåltid per dag i skolene. 
Dette arbeidet bes fremlagt innen 1.oktober neste år 
 
 

Satser på inkludering 

Det ble også vedtatt å opprette et inkluderingsutvalg. Dette utvalget skal bestå av medlemmer fra 
frivilligheten, politisk nivå, ungdommen, næringsliv og administrasjonen. Det de skal jobbe for er 
hvordan en kan skape en inkluderende kommune der alle som bor her eller som flytter hit føler seg 
inkludert i lokalsamfunnet.  

Det er ikke bare de som flytter hit som skal integreres. Det legges også opp til at det må jobbes mer 
med å utnytte kommunens eierskap i Ytre Namdal vekst bedre. Blant annet ved å legge til rette 
arbeidstrening og språktrening. Kommunedirektøren må legge fram en sak på dette innen 1. juli 

 

 



Mye å jobbe med 

Budsjettvedtaket inneholder også flere andre mål: 

Det legges i vedtaket også opp til at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for samfunnsplanen for 
Nærøysund kommune.  

Det skal også jobbes for å bedre heltid- og deltidsituasjonen i Nærøysund kommune.  

Det skal jobbes for at kommunen kan ta imot flere lærlinger enn i dag. 

Det skal utarbeides en kompetanseplan for alle enheter i kommunen.  

Kommunen skal følge Trøndersk Matmanifest som begge de gamle kommunene har underskrevet og 
som innebærer mer fokus på og bruk av lokalprodusert mat.  

Kommunedirektøren må også i løpet av første halvår legge fram et forslag på hvordan alle 
henvendelser via trygghetsalarm i kommunen kan betjenes av fagpersonell. 

Kommunedirektøren bes også om å starte arbeidet med å finne en kollektivløsning mellom 
kommunesentrene. Her ønsker kommunestyret at det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av 
administrasjonen der medlemmer fra ungdomsrådet, eldrerådet og utvalg for Folk blir representert i 
tillegg til ordfører/varaordfører  
Målet er at det skal startes en pilot innen skolestart høsten 2021 

Kommunedirektøren bes legge frem forslag til hvordan kommunen kan stimulere til forskjønnelse i 
by og grendesamfunn 

Kommunestyret ber om at det ved innkjøp/bytte av biler ses på mulighetene for å gå over til grønn 
energi. Kommunestyret har som mål at minimum 50% av kommunens biler i 2023 går på grønn 
energi.  

Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak til formannskapet der det ses på hvordan en på kort 
sikt skal løse behovet for elektrisk ladeinfrastruktur.  

Kommunestyret vedtar at barnetrygden ikke skal gå til avkortning ved utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp. 

Kommunedirektøren bes innen 1. mars legge frem en plan for hvordan vi på kort sikt, skal gi digital 
informasjon om kultur og fritidstilbud til våre innbyggere. 

 

Mer til bredbånd 

Det endelige vedtaket inneholder også noen endringer på enkeltposter sammenlignet med 
formannskapets innstilling. Blant annet økes posten med midler til funksjonshemmedes råd fra 7000 
til 10 000 kroner. Det legges også opp til en økning på satsingen på bredbåndsinvesteringene på 2,5 
millioner kroner i tillegg til det som opprinnelig sto i budsjettforslaget.  
 
 

 
 
 
 



Gjennomførte de siste kommunestyremøtene 

 

Dette var representantene som var med på siste kommunestyremøte i Nærøy, sammen med rådmann Hege Sørlie og 
formannskapssekretær Eva Kristin Fuglmo Nubdal. 

 

 

Og dette var deltakerne på det siste kommunestyremøtet i Vikna, samt rådmann Roy Ottesen og 
ungdomsrådsrepresentantene. 

Mandag og onsdag denne uken ble historisk da Nærøy og Vikna kommuner gjennomførte sine siste 
kommunestyremøter. Det var bare én sak som ble behandlet på hvert møte, samtidig var det mye 
høytidelighet rundt de historiske begivenhetene.  

 



Nærøy kommunestyre behandlet en 
budsjettregulering som sin siste sak, 
mens Vikna kommunestyre behandlet 
kulturminneplanen. Ingen av sakene 
skapte noe debatt. I Nærøy så var det 
ingen som tok ordet i siste sak. I Vikna 
var det en håndfull representanter som 
kom med sine innspill men heller ikke 
der ble det noen debatt. Litt symbolsk 
var det at i Vikna så var Harald Holand 
den aller siste som hadde ordet fra 
talerstolen i kommunestyret. Han er den 
som har sittet lengst sammenhengende i 
kommunestyret av de var medlemmer i 
det siste kommunestyret. Holand har 
elleve perioder bak seg i 
kommunestyret. Først som representant 
for Høyre, men lengst som Fremskrittspartiets representant.  

Utenom sakslista var det flere av representantene 
som tok ordet. I Nærøy gikk blant andre Svein 
Storø på talerstolen. Han er den eneste av 
representantene som ikke blir med inn i 
Nærøysund. Storø bor på Lund og blir dermed 
boende i Namsos kommune fra nyttår. Lund var 
tidligere en del av Kolvereid kommune, og Storø 
pekte på at Lund-grenda stort sett alltid har vært 
representert i kommunestyrene i Nærøy og 
Kolvereid. Svein Storø fortsetter som 
kommunestyrerepresentant i Namsos.  

Flere av kommunestyrerepresentantene fra begge 
de to kommunene fortsetter i Nærøysund, enten 
som faste medlemmer eller vararepresentanter. En 
del går også ut av politikken nå. Ordførerne i de to 
kommunene som snart er historie takket alle for 
innsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Etter 44 år i kommunestyret så takker Harald Holand nå av som folkevalgt. 
Han ble den siste som var på talerstolen i kommunestyremøtet i Vikna. 

Arbeiderpartirepresentant  Svein Storø blir i likhet med resten 
av innbyggerne på Lund en del av Namsos kommune fra 
nyttår. Han takket for laget til de øvrige 
kommunestyrerepresentantene i Nærøy. 

Tidligere Nærøyordfører Hans Mo var med 
på avslutningsmøtet, og hilste til de 
avtroppende kommunestryemedlemmene. 

Roy Harald 
Ottesen har 
vært Viknas 
rådmann i 30 år. 
ordføreren 
overrakte et 
bilde malt av 
Roald Stevik. 
Ottesen 
fortsetter som 
assisterende 
kommunedirekt
ør i Nærøysund. 

 



Delte ut kulturpriser  
 

 

Rørvikdagan var kulturprisvinneren for 2018. Henrikke Kalvik og Beathe Lothe mottok prisen på vegne av komiteen. 

På siste kommunestyremøte i Vikna ble kulturprisene for både 2018 og 2019 delt ut.  

 

De siste årene har det vært vanlig at kulturprisen i Vikna har blitt delt ut mot slutten av året et år 
etter at den er bestemt. Siden Vikna kommune avvikles så ble derfor både fjorårets og årets 
kulturpris delt ut samtidig. Det skjedde i forbindelse med at kommunestyret i Vikna hadde sitt aller 
siste møte på Norveg på onsdag.  

Nedenfor kan du se begrunnelsene for pristildelingene:  

 

 

Kulturprisen 2018 – Vikna kommune 

 

Formannskapet vedtar å tildele kulturprisen for 2018 til arrangementet Rørvik-dagene.  

 



Begrunnelse: 

Rørvik-dagene har over kort tid utviklet seg fra å være et tradisjonelt martnasarrangement over 2- 
3 dager, til en musikkfestival over 4 – 5 dager. 

Festivalprogrammet har bestått av både lokale artister og kjent artister innenfor ulike 
musikkategorier på høy nasjonalt nivå. 

 

Arrangementet har de siste årene høstet stor annerkjennelse og blitt lagt merke til langt utenfor 
kommunen og regionen. Publikumsoppslutningen fra ulike aldersgrupper har vært stor. 

 

Endringen av konseptet Rørvik-dagene har gitt god markedsføring og omdømmebygging av 
kommunen. 

 

Arrangementet Rørvik-dagene har blitt en stor suksess. Arrangøren har lagt vekt på å ha et bredt 
og variert musikktilbud for alle aldersgrupper. Det er lagt til rette for konsertopplevelser en 
vanligvis må til sentrale strøk for å oppleve. 

 

Arrangementet er nyskapende gjennom å bruke ulike sosiale media til å markedsføre dagene. 

 

Alt ligger til rette for at Rørvik-dagene kan utvikles videre som musikkfestival i årene framover og 
bli en kjent merkevare for kommunen og regionen. 

 

 

Kulturprisen 2019 – Vikna kommune 

 

Formannskapet vedtar å tildele kulturprisen for 2019 til «Dugnadsgjengen i turløypa i Gluggen»  

 

Begrunnelse: 

Dugnadsgjengen i turløypa i Gluggen har over flere år lagt ned en formidabel innsats for å utvikle 
og tilgjengeliggjøre turområdet for brukere i alle aldre og med ulike fysiske forutsetninger. 
Løypetrasen er rustet opp, gamle lyspunkter er byttet ut og nye er satt opp, skogen langs traseen 
er ryddet og det er opprettet en rekke møteplasser langs løypa. Gjennom sin innsats og ståpåvilje 
har dugnadsgjengen også engasjert næringsliv, privatpersoner og lag og foreninger til å bidra i 
prosjektet både med sponsormidler og frivillig innsats. Det brede engasjementet er godt synlig 
gjennom blant annet sponsorplakatene på lysstolpene. 

 



Prosjektet med rehabilitering og utvikling av den gamle lysløypa skjøt fart i 2014 da prosjektet ble 
en del av folkehelseprosjektet «Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap» der 
dugnadsgjengen ble en viktig brikke i utviklingen av «Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid» 
som har høstet internasjonal anerkjennelse. I samarbeid med kommunen har de søkt og fått 
innvilget spillemidler til flere delprosjekter som befolkningen nå nyter godt av.   

 

Dugnadsgjengen sin egeninnsats og tanker rundt utviklingen av turområdet har vært avgjørende 
for utviklingen av området, og det ser ikke ut til å stoppe der. Nye tanker og ideer er lansert, og så 
vil tiden vise hva mobiliseringen rundt prosjektet og ildsjelenes engasjement vil føre til med 
tilrettelegging for bedre folkehelse, bolyst og blilyst i Rørvik og Nærøysund.  

 

 

 

 

 

Arve Petter Lauten og Arve Moe Ramstad mottok kulturprisen for 2019 på vegne av Dugnadsgjengen for turløypa i Gluggen. 

 

 

 

 



Viderefører ordning med redusert pris på trening 
 

HR-avdelingen informerer om velferdstilbud i Nærøysund kommune.  

 

I forbindelse med sammenslåingen av Vikna og Nærøy kommune, har en arbeidsgruppe jobbet med å 
kartlegge de ulike velferdsordningene i kommunene. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i 
november 2019, der alle ansatte hadde mulighet til å komme med innspill på hva Nærøysund 
kommune skal satse på vedrørende velferdstiltak. Det kom 360 svar på spørreundersøkelsen og det 
kom inn 147 ulike forslag til velferdstiltak. Det som er bestemt pr nå er at tilbudene om redusert 
medlemskapspris hos Sentrum Campus Kolvereid og Fast Treningssenter Rørvik for ansatte 
videreføres fra 1. januar 2020.  

Øvrige velferdstiltak som har vært praktisert settes på vent frem til partene i Nærøysund har avklart 
hvilke tiltak man ønsker å gå for. 

Videre arbeid med hvilke velferdstiltak Nærøysund kommune skal satse på vil det bli jobbet med i 
løpet av 1. halvår 2020. I denne prosessen vil tillitsvalgte delta og sikre medbestemmelse fra ansatte.  

 

Heder for lang og tro tjeneste 
 

 

Annelise V. Johansen, May Lise Seem og Karin Gustavsson ble nylig hedret for lang og betydelig innsats for Nærøy 
kommune. 

 



Markerer ny kommune med konsert 
 

 

Kommunedirektør Hege Sørlie og ordfører Amund Hellesø blir vertskap på åpningskonserten for Nærøysund kommune den 
18. januar. 

Inngangen til Nærøysund kommune skal markeres med en konsert. Lokalt kulturliv, samt inviterte 
gjester skal feire åpningen av den nye kommunen på lørdag 18. januar.  

 

– Vi anbefaler alle som vil være med på feiringen å ta turen til Kulturhuset på Kolvereid for å være 
med på det vi har valgt å kalle en Åpningskonsert, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad i 
Nærøysund kommune. Han er en av de som har jobbet med å planlegge konserten.  

 

To deler 

En del av kulturlivet i Nærøysund er utfordret til å være med på feiringen. Det blir både korps, kor, 
solister og revyinnslag på forestillingen som blir todelt.  

– Vi har valgt en litt utradisjonell vri på konserten. Den starter med en avdeling ute i foajeen. Her skal 
tre lokale ensembler framføre musikk, samtidig som vi har utfordret skoleelever i hele kommunen til 
å bidra med kunstinnslag som publikum kan se på mens de hører på musikken. Del to er lagt opp som 



en nyttårskonsert inne i storsalen. Her vil mange ulike aktører delta, forteller 
kommunikasjonsrådgiveren.  

 

Fylkesmusikerne deltar 

Åpningskonserten gjennomføres i samarbeid med det fylkeskommunale diafonprosjektet som 
foregår i Ytre Namdal over en treårsperiode. Det innebærer at Trøndelag fylkeskommune bidrar med 
produsenthjelp, i tillegg vil fylkesmusikerne i Quintus delta på konserten.  

– Vi var heldige at Quintus er på turné med gruppen Transjoik i perioden vi planla konserten. De skal 
derfor være med på konserten. Det blir både en egen avdeling med Quintus og Transjoik, samt at 
blåserne til Quintus skal spille sammen med felleskorpset som fungerer som husorkester på 
konserten, sier Morten Wengstad.  

I tillegg til de profesjonelle gjestene så blir det mange dyktige lokale aktører med. Det er blant annet 
satt ned et band bestående av lærere ved kulturskolen i Nærøysund. For øvrig er det forsøkt å få med 
aktører fra ulike deler av kommunen.  

 

Ledet av ordfører og kommunedirektør 

Dette blir kommunens markering av inngang til Nærøysund og vertskap for konserten blir 
kommunaldirektør Hege Sørlie og ordfører Amund Hellesø. De skal lede publikum gjennom 
forestillingen.  

Billetter til konserten er snart tilgjengelig og det er kanskje en god idé å gi en billett til konserten i 
julegave.  

 

 

Odins to siste stopp 
 

Denne uken ble nest siste episode 
av «Nææært på Nærøysund med 
Odin Jenseinus» lagt ut på nett. I 
denne episoden så besøker han 
Austafjord og Garstad.  

I løpet av julen blir siste episode 
tilgjengelig. Da blir det blant 
annet møte med folk på gaten og 
med kommunens ordfører.  

Alle episodene kan du se på 
nettsiden nææært.no og på 
Nærøysund kommunes 
Facebook-side. 

Erling Ulsund er blant de Odin Jensenius møter i tiende episode av Nææært på 
Nærøysund 

https://naaart.no/


 

Deltok på demensdagene 
 

 

Lill Ingunn Kvalø Andersen, Barbro Gravseth, Eskild Sem, Ingebjørg Elden, Tove Severeide, Anita Hansen, Anne Toril Brøndbo, 
Gjertrud Grindvik, Ida Gjeseth Waagø og Sissel Kongensøy deltok på Demensdagene 2019 fra Nærøysund 

Flere representanter fra Nærøysund deltok på demensdagene nylig.  

 

Hvert år arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse fagdager der demens er 
temaet. Dette er en kompetansetjeneste for aldring og helse, som på mange måter er et 
ressurssenter for alle som jobber innenfor eldreomsorgen. De bygger opp og sprer kompetanse 
innen fagområdene demens, alderspsykiatri, utviklingshemning og aldring samt funksjonshemming 
og aldring. 

Årets demensdager hadde tittelen «dager med mening». Her ble det den nyeste forskning og praksis 
presentert innenfor temaet gode aktiviteter for personer med demens. Dette er de 23. 
demensdagene i rekken og samler 1000 deltakere fra hele helse Norge. Fra Nærøysund kommune 
deltok enhetsledere og avdelingsledere fra institusjon og hjemmebaserte tjenester. Dette ble også 
første gang at de møttes og det ble dermed en fin arena å dele tanker om hvordan det er ønskelig at 
demensomsorgen skal organiseres i vår nye kommune. 

Deltakerne fra Nærøysund så muligheter for å kunne implementere mye av den forståelse, forskning 
og praksis som ble presentert. Det var to lærerike og inspirerende dager, fylt med både alvor og 
glede, og nå ser vi fram til å begynne arbeidet med å utvikle tjenestene for Nærøysund kommune  



Takker for gaver og besøk 
 

Gjennom 2019 har helsesektoren fått 
mange gaver og besøk som er viktige for 
både drift og trivsel. Dette settes det 
stor pris på. Kommunalsjef for Helse og 
velferd Marit Pedersen og 
kontormedarbeider Wenche Haug vil 
rette en stor takk til alle som har gitt 
gaver og kommet på besøk. Det gjelder 
både lag og foreninger, barnehager, 
skoleelever, enkeltpersoner og 
bedrifter.  

En del av gavene er pengegaver. Noen 
av pengegavene har gått til innkjøp av 
juletre på Nærøy bo- og 
behandlingssenter. Dette flotte og store 
juletreet er resultat av en gave som 
Nærøy bo- og behandlingssenter  

Med dette ønsker alle i helsesektoren 
både givere, brukere og andre en riktig 
god jul og et godt nytt år.    

 

 

 

Første ungdomsråd er valgt 
 

Det første ungdomsrådet for Nærøysund kommune ble valgt av kommunestyret i Nærøysund på 
tirsdag. Ungdomsrådet består av Tina-Evelyn Buvarp, Malin Mauseth Thomassen,  Silje Derås, Aurora 
Kjåsen og Mathias Lothe Nilsen. Vararepresentanter er Ronja Kjeåsen, Sverre Anton Rønning, Bendik 
Emilsen og Charlotte Lothe Nilsen.  

 

God jul! 
 

Med dette så ønsker vi alle ansatte i  
Nærøysund kommune en riktig god jul! 
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