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Avslører kommunevåpenfinalistene på Skreifestivalen 
 

 

Nærøysund kommune vil være til stede under Skreifestivalen og blir i finne i Heimbrygga på lørdag. 

 

Lørdag skal Nærøysund kommune være representert på Skreifestivalen i Rørvik. Der skal det også 
avsløres hvilke forslag som har gått videre til finalen kommunevåpenkonkurransen.  

 



Når Nærøysund kommune stiller på stand på Skreifestivalen på lørdag så er det første gang 
prosjektledelsen for den nye kommunen stiller opp på stand for å svare på spørsmål fra innbyggerne 
og informerer om hva som foregår i sammenslåingsprosessen på.  

Dette blir også en spesiell dag, 
fordi da skal det avsløres hvilke 
finalister som er plukket ut i 
kommunevåpenkonkurransen. 
Det har vært en åpen 
idékonkurranse der alle har hatt 
mulighet til å sende inn forslag 
på hvordan kommunevåpenet 
til Nærøysund kommune skal se 
ut. Denne uken hadde 
arbeidsutvalget som blant annet 
skal finne nytt kommunevåpen 
møte for å velge ut finalistene. 
Det kom inn godt over 330 
forslag fra folk i alle aldre. Både 
folk Nærøysund og fra områder 
utenfor vår nye kommune bidro med forslag. Nå er disse forslagene redusert til seks.  

Det åpnes nå for at en avstemningsrunde hvor alle innbyggerne får komme med sitt innspill til hvilket 
motiv som skal prege kommunevåpenet i Nærøysund. Avstemningen vil foregå til over påske. 
Nærmere informasjon om avstemningen kommer etter presentasjonen av finalistene.  

Både prosjektleder og påtroppende rådmann Hege Sørlie, strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan og 
kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad vil være til stede på Nærøysund kommunes stand som 
vil være inne i Heimbrygga på lørdag. Dette er en god mulighet for innbyggerne å få svar på spørsmål 
som de måtte ha om sammenslåingsprosessen og arbeidet med denne. Også ansatte inviteres innom 
for å slå av en prat med prosjektledelsen.  

 

 

Skreifestivalen er kommet i gang. Allerede på onsdag så inviterte Kystmuseets medarbeidere barnehagebarn til Barnas 
Skreifestival med underholdning i Heimbrygga. 

Det kom inn mange forslag til kommunevåpenkonkurransen. Nå er finalistene plukket 
ut og de skal presenteres på lørdag 



Programmet klart for kommunedagen 
 

Programmet for den første kommunedagen for Nærøysund 
kommune begynner å falle på plass. Alle kommuneansatte i 
Nærøy og Vikna skal være med på opplegget, som går i to 
puljer på tirsdag 30. april.  

 

En god del er nå klart rundt kommunedagen som skal 
avholdes i Rørvikhallen den 30. april. For at alle 
kommunenes ansatte skal få mulighet til å få med seg 
arrangementet vil det bli avholdt to like eventer med 
foredrag, informasjon og underholdning.  

Den første runden vil starte klokken 8.30. Mens den andre 
starter klokken 13.00. Det er lagt opp til en god pause 
mellom de to arrangementene. Dette er for at de ansatte 
som har lengst reisevei skal rekke tilbake til sin enhet og 
sende avgårde neste pulje. Det er ikke satt opp hvem som 
skal på hvilken pulje, men dette vil skje snart.  

Programmet vil bli som følgende: 

1. Velkomst 

2. Informasjon fra prosjektledelsen ved Hege Sørlie 

3. Kulturelt innslag 

4. Foredrag med Sigurd Granmark 

5. Kulturelt innslag 

6. Foredrag med Dora Thorhallsdottir 

7. Avslutning 

 

Det vil bli servert lunsj etter forestilling for deltakerne på den første økten og før forestilling på den 
andre økten.  

 

 

 

 

 

 

Dora Thorhallsdottir er en av foredragsholderne 
på kommunedagen den 30. april. 



Ukas enhet 

 

Minst i klassen 
 

 

Rektor Tor Arve Larsen og lærer Morten Ludvigsen kunne nylig vise prosjektleder Hege Sørlie rundt på Abelvær skole. Her 
fikk hun blant annet møte elevene under lunsjen. Elevene bruker det tidligere barnehagerommet som sitt klasserom nå. 

 

Med bare sju elever er Abelvær den minste skolen i hele Nærøysund kommune. Elevene har god 
plass å boltre seg på både ute og inne.  

 

Abelvær skole er bygd for en tid med betydelig flere elever enn i dag. Skolen har flere klasserom som 
ikke er i bruk, og ute er det mange muligheter for lek. I skolegården er det blant annet zipline, 
ballbinge, klatrestativ, disser og tilgang på en stor fotballbane.  

De siste tre årene har Abelvær vært en ren barneskole etter 
noen år som oppvekstsenter, men barnehagen ble nedlagt på 
grunn av lavt barnetall. 

  

 

 

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.  

Abelvær skole har god plass til sine sju elever. 



 

Fin skole 

Det er en fin skole de sju elevene, 
tre lærerne og assistenten har å 
boltre seg på. I utgangspunktet er 
det rundt to lærerstillinger fordelt 
på en heltidsstilling, og to 
deltidsstillinger. I tillegg deler 
skolen rektor med Nærøysundet 
skole. Tor Arve Larsen er rektor i 20 
prosent stilling ved Abelvær skole i 
tillegg til 80 prosent ved 
Nærøysundet skole. 

Abelvær skole fikk en oppgradering 
for rundt ti år siden med nytt skolekjøkken og andre tiltak for å modernisere det da førti år gamle 
bygget, blant annet ble det installert heis og dører og lignende ble byttet.  

  

Fire trinn 

Det er i dag elever på fire av de sju trinnene på skolen. Det er en førsteklassing, samt to på hver av 
trinene andre, fjerde og sjette. I utgangspunktet er skolen udelt, men det er enkeltundervisning for 
de småskolen og mellomtrinnet. Elevene på mellomtrinnet har det tidligere barnehagerommet som 
sin base. Småtrinnet bruker et av klasserommene i første etasje. Klasserommene i andre etasje er 
ikke i bruk, og benyttes som lager.  

Skolen har gymsal i grendehuset som ligger vegg i vegg med skolen, men i store deler av året så har 
elevene gymtimene utendørs. 

 

Bor nært 

Det ligger ikke an til noe vekst i 
elevtallet de kommende årene. 
Prognosen viser like mange elever 
som i år til neste skoleår, og så går 
det ned til fem elever i kretsen i 
2020.  

De fleste av dagens elever bor på 
selve Abelvær og har kort vei til 
skolen, bare en av elevene 
kommer med skolebuss.  

 

 

 

Abelvær-elevene har en stor skolegård hvor de kan boltre seg, og det meste av 
gymtimene foregår utendørs for elevene på skolen. 

Mye av skolen ble oppgradert for rundt ti år siden. Blant annet ble 
skolekjøkkenet pusset opp. 



Nytt møte i Arbeidsutvalget 
 

 

Tirsdag møtes politikerne i Arbeidsutvalget i Nærøysund til et nytt møte. 

 

Førstkommende tirsdag, den 2. april er det klart for nytt møte i det politiske arbeidsutvalget for 
Nærøysund kommune.  

 

Fem saker står på sakskartet når Arbeidsutvalget i Nærøysund kommune samles i Rørvik 
samfunnshus på tirsdag formiddag. Denne gang er det flere saker som angår lokalt næringsliv som 
står på agendaen. Blant annet skal arbeidsutvalget behandle en søknad om prosjektstøtte til 
etablering av en næringsklynge for blå sektor. Det er InnovArena AS som har søkt om støtte til å 
etablere dette. Denne saken legges fram til drøfting for politikerne i Arbeidsutvalget.  

I en litt relatert sak så skal Arbeidsutvalget drøfte om Nærøysund kommune skal inngå et marint 
samarbeid med Trondheim, Hitra og Frøya. Det ble lagt grunnlag for et slikt samarbeid under 
NorFishing-messa i Trondheim i fjor sommer. Også denne saken legges fram som en drøftingssak. 
Saken har allerede vært diskutert i formannskapet i Vikna, og de er positiv til tiltaket.  

Den tredje næringsrelaterte saken som skal opp i arbeidsutvalgsmøtet er hvordan organiseringen av 
næringsarbeidet i Nærøysund kommune skal være. Også dette er en drøftingssak. Spørsmålet er om 
næringsarbeidet skal inn i kommunen eller om det skal fortsette som i dag med et eget selskap som 
tar seg av dette arbeidet. Det er det interkommunale selskapet NYN IKS som i hovedsak tar seg av 
kommunenes næringsarbeid i dag.  

På møtet skal politikerne også diskutere om Nærøysund kommune skal inn i det interkommunale 
arkivsamarbeidet IKA Trøndelag. Dette gir mulighet for å få tatt bedre vare på kommunenes arkiv 
som går helt tilbake til 1890-tallet.  

Den siste saken på sakskartet er møteplanen for fellesnemnd, arbeidsutvalg og det nye 
kommunestyret for høsten 2019.  

Alle sakspapirene kan du finne her:  

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1007&documentTypeId=
MI 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1007&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1007&documentTypeId=MI
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