
NYHETSBREV FOR ANSATTE  
Fredag 11. januar 2019 

 

Første besøk på enhetsturneen 
 

 

De ansatte på Nærøy bo- og behandlingssenter var blant de som fikk besøk av prosjektleder Hege Sørlie på den første dagen 
som var satt av til besøk i Nærøysund kommunes mange enheter. 

 

Det har gått tre måneder siden prosjektleder Hege Sørlie startet sitt arbeid med å bygge 
Nærøysund kommune. På denne tiden er det meste av ledergruppen til den nye kommunen 
kommet på plass og overordnet organisering er vedtatt. Nå ønsker Sørlie å bli bedre kjent med de 
nærmere 1000 ansatte i den store kommuneorganisasjonen. Mandag var det tid for de første av 
mange enhetssbesøk for den kommende rådmannen.  

 



Nærøysund kommunes nærmere 1000 ansatte er fordelt på over rundt førti enheter fra Foldereid i 
øst og Austafjord i vest. Prosjektleder og kommende rådmann for Nærøysund kommune, Hege Sørlie 
ønsker å bli kjent med den store organisasjonen og har i løpet av de første par månedene av 2019 
planer om å besøke alle enhetene.  

- Dette gjør jeg for å kunne bli bedre kjent med folkene som jobber her og ikke minst bli bedre kjent i 
bygningene som huser de ulike enhetene. Det er lettere for meg å bygge organisasjonen når jeg vet 
hvordan det er på skolene, sykehjemmene og de andre enhetene i kommunen, sier Sørlie som har 
jobbet som rådmann i Meløy de siste årene og må derfor bli kjent med kommuneorganisasjonene i 
begge kommunene i det som skal bli Nærøysund.  

 

Mange enheter på en gang 

Denne uken var det klart for de første besøkene. Mandag ble en maratondag med besøk på en av de 
største samlingene med enheter, nemlig på helsetunet på Kolvereid. Prosjektlederen startet turneen 
på felleskjøkkenet i kjelleren av den gamle sykeheimen på Kolvereid. Deretter gikk turen innom 
dagtilbudet for demente, avdelingene på Nærøy bo- og behandlingssenter, omsorgsboligene på 
Sjøsiden og Bjørkåstunet, helsestasjonen, 
legekontoret, frisklivssentralen, 
hjemmesykepleien, rus- og 
psykiatritjenesten samt miljøtjenesten.  

Besøksrunden fortsatte onsdag med besøk 
på flere av skole- og oppvekstavdelings 
enheter på Kolvereid. Neste torsdag står 
Rørvik skole for tur. Målet er å komme 
gjennom de øvrige enhetene i løpet av 
januar og februar.  

 

Interessant 

Hege Sørlie sier at det var interessant og hyggelig å møte noen av de mange ansatte som har 
helsesektoren i dagens Nærøy kommune på deres 
arbeidsplasser. Selv om det ble en rask stopp på 
enkelte av enhetene så fikk den påtroppende 
rådmannen et innblikk i hva som foregår innen 
denne sektoren. Det er viktig når arbeidet med å 
bygge den nye kommunen nå går videre.  

 

 

  

 

 

 

De ansatte fikk fortelle sin påtroppende sjef om sine enheter. De 
ansatte i hjemmesykepleien kunne blant annet vise at de hadde et 
lite arbeidsrom på basen på Kolvereid. 

En engasjert enhetsleder for rus- og psykiatritjenesten, 
Solrunn Urdshals viste Hege Sørlie rundt, blant annet på 
dagtilbudet Lyspunktet. 



Ukas enhet 

Sørger for det daglige 
brød 
 

 

Laila Haltvik og de andre medarbeiderne på hovedkjøkkenet baker hver uke 90 brød for å fylle behovet til beboerne på de 
ulike avdelingene i helse- og omsorgssektoren. 

 

Nærøy kommune har de senere årene hatt en satsing på god og næringsrik mat til beboerne på 
institusjonene og omsorgsboligene. De ansatte på kjøkkenet sørger hver dag for fem måltid til 
brukerne.  

 

Det siver en duft av nystekte brød ut fra kjøkkenet på i kjelleren på den tidligere sykeheimen på 
Kolvereid. Det gjør det nesten hver eneste dag.  

- Vi baker rundt 90 brød hver uke, samt at vi også baker kaffebrød og kaker til kaffen til beboerne, 
forteller kjøkkensjef Stein Bakken som er en av fire faste ansatte ved hovedkjøkkenet på Kolvereid. I 
tillegg har hovedkjøkkenet to vikarer.  

 

Erfarne ansatte 

Det bakes brød nesten hver dag, og Bakken forteller at de så å si aldri har kjøpt inn brød.  

I nyhetsbrevene framover så vil vi fokusere på de 
mange ulike enhetene i det som skal bli Nærøysund 
kommune. Dette for alle som jobber i den nye 
kommunen skal bli bedre kjent med hele den nye 
organisasjonen der det jobber nesten 1000 personer, 
fordelt på rundt førti enheter.  



- Vi er så heldig å ha en baker i staben, og det har også vi andre lært av. Det er ulike fagfelt også på 
kjøkkenet, og vi lærer av hverandre ettersom vi har ulik bakgrunn, forteller Bakken som har 17 år bak 
seg på det kommunale kjøkkenet. To av de fire andre faste ansatte har enda lenger fartstid ved 
avdelingen enn kjøkkensjefen.  

- Vi har en veldig stabil stab, og veldig lite sykefravær, forteller Stein Bakken. 

 

Fokus på ernæring 

Nærøy kommune har de siste årene hatt et prosjekt gående for å ha fokus på ernæring blant beboere 
på institusjonene og omsorgsboligene på Kolvereid. Det har vært jevnlige møter mellom de ansatte 
på kjøkkenet og fra avdelingene for å finne gode løsninger og næringsriktig mat. Det serveres mat 
fem ganger om dagen. Dette for å hindre at tiden mellom hvert måltid blir unødvendig lang. Det er 
både varm lunsj og varm middag. Kjøkkenet lager middagen etter kok og kjøl-metoden, der det er de 
ansatte på avdelingene som sørger for å varme opp maten. Dette bidrar også til at de ansatte på 
kjøkkenet bare jobber på dagtid på ukedagene. I helgene er det de ansatte på avdelingene som 
varmer opp leverer ut maten til beboerne på avdelingskjøkkenene.   

- De ulike avdelingene serverer maten til ulike tidspunkt på dagen ettersom det passer deres 
virksomhet, forteller Bakken.  

 

Tradisjonsrik kost 

I tillegg til å ha høyt fokus på at maten skal være sunn og ernæringsrik så har kokkene på kjøkkenet 
også et ønske om å servere tradisjonsrik kost til brukerne. Lettsaltet torsk, kjøttkaker i brunsaus og 
andre retter beboerne kjenner godt til fra før. Totalt så produserer kjøkkenet rundt 120 
middagsporsjoner for dagen.  

I tillegg til å sørge for fem måltider per dag for brukerne så kan de ansatte ved hovedkjøkkenet også 
levere mat til ulike møter og arrangement i kommunens regi. Da lager de smørbrød, wraps og andre 
retter til disse arrangementene  

 

Kjøkkensjef Stein Bakken kunne denne uken fortelle prosjektleder for Nærøysund kommune, Hege Sørlie om hva de gjør på 
hovedkjøkkenet på Kolvereid. 

 



Første besøk i oppvekstsektoren 
 

Prosjektleder Hege Sørlies besøksrunde i de kommunale enhetene fortsatte på onsdag. Da var det 
en del av enhetene innen det som skal 
bli Oppvekst og familie som er 
lokalisert på Kolvereid som fikk besøk.  

 

Oppvekst og familie er den avdelingen i 
Nærøysund kommune med størst 
spredning i enhetene. På Kolvereid 
ligger de tett nok til at prosjektleder og 
kommende rådmann Hege Sørli kunne 
besøke flere enheter på en dag.  

Onsdag så fikk hun nærmere kjennskap til både 
Kolvereid barnehage, Nærøy ungdomsskole, 
Kolvereid skole og Mangfoldshuset.  

Her er noen bildeglimt fra besøket, og så blir det nærmere presentasjon av enhetene i kommende 
utgaver av nyhetsbrevet.  

 

Hege Sørlie startet rundturen på Kolvereid barnehage der hun også fikk være med på en samlingsstund med noen av de 
rundt 100 barna. 

 

 

 

Styrer i Kolvereid barnehage Siv Øren viste Hege Sørlie inn i 
barnehagelokalene og fortalte om det kommende nybygget til 
barnehagen.  



 

Rektor for Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole Unni Berit Finne og assisterende rektor ved Nærøy ungdomsskole Per 
Andre Johansen viste Hege Sørlie rundt i det moderne ungdomsskolebygget på Kolvereid. 

 

Det er i disse dager fire år siden lærerne ved Kolvereid skole måtte flytte inn i den gamle ungdomsskolen etter brannen på 
Kolvereid skole. Nå ser personalet fram til å flytte inn i nye lokaler neste år. 

 

Onsdagens besøksrunde ble avsluttet hos rektor Solveig Solstad og enhetsleder Monica Wannebo på Mangfoldshuset på 
Kolvereid. 



Godt nyttår 
 

Etter en liten juleferie er arbeidet med å bygge Nærøysund kommune kommet i gang igjen.  

 

I de ulike avdelingene har kommunalsjefene i stor grad fått i gang arbeidsgrupper som skal jobbe 
med ulike oppgaver i organisasjonen. De gruppene som ennå ikke er i gang vil starte opp snart.  

Etter hvert som viktige saker avgjøres så vil vi komme tilbake til det her i nyhetsbrevet.  

Vi oppfordrer også alle ansatte å følge Nærøysund kommune på Facebook, for å følge med på 
løpende informasjon om hva som foregår i sammenslåingsprosessen. Tips også 
kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad om du har saker som burde vært med i nyhetsbrevet 
eller ut til innbyggerne på Facebook og nettsiden naroysund.info.  

Prosjektledelsen vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle medarbeiderne et godt nyttår og 
lykke til med arbeidet mot Nærøysund kommune det kommende året.  

 

 

Følg Nærøysund kommune på Facebook: www.facebook.com/naroysund 

 

Første kjøretøy med Nærøysund-logoen 
 

Nå er Nærøysund kommune også synlig 
på landeveien. Denne uken fikk 
prosjektledelsen overlevert en Ford som 
skal brukes for å komme rundt i 
kommunen. Den er dekorert med 
Nærøysund kommunes logo. Dette er 
dermed det første kjøretøyet som har 
Nærøysund kommune-navnet på seg. 
Kommende biler vil nok få den nye 
kommunens kommunevåpen som dekor i 
stedet for logoen.  

 Denne forden er det første kjøretøyet som er merket med Nærøysund 
kommune. 

http://www.facebook.com/naroysund
http://www.facebook.com/naroysund/
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