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Takket av Helge Thorsen 

 

Ordfører Steinar Aspli serverte kake til avtroppende rådmann Helge Thorsen og andre ansatte i kommunen på mandag 
ettermiddag. 

 

Denne uken har Helge Thorsen hatt sine siste dager som rådmann i Nærøy kommune. Mandag så 
takket formannskapet og kollegene i kommuneadministrasjonen ham for innsatsen. Nå overtar 
Hege Sørlie rådmannsansvaret i både Nærøy og Vikna fram mot kommunesammenslåingen. 

 



Helge Thorsen har vært rådmann i Nærøy i tre år og to måneder. Nå venter nye oppgaver som 
rådmann i Brønnøy kommune. Siden 1. august så har Helge hatt rådmannsstillingen i både Nærøy og 
Brønnøy, men nå skal tiden vies helt og holdent til oppgaven i Brønnøy.  

- Tre år har gått fryktelig fort. Jeg har lært mye her som jeg skal ta med meg til Brønnøy. Blant annet 
dette med å både få og ta tillit. Det er noe jeg skal ta med meg til Brønnøy, sa Helge Thorsen da han 
mandag var samlet sammen med kollegene på rådhuset, storparten av formannskapet i Nærøy, samt 
øvrige ledere i Nærøy kommune.  

 

Tydelig, uredd og ryddig 

Vanligvis når en ansatt takkes av så er det rådmannen som tar seg av seremonien. For en rådmann så 
er det formannskapet som er arbeidsgiver og derfor var det ordfører Steinar Aspli som ledet seansen. 
Han sa om den avtroppende rådmannen at han hadde vært både tydelig, ryddig og uredd i stillingen. 
Aspli pekte også på at Helge Thorsen har vært god til å skille rollene som politikere og 
administrasjonen har.  

Også kollegene i administrasjonen sa at Helge har vært en tydelig rådmann som har vært opptatt av 
at kommunen skal holde budsjettet og gi sin støtte til kolleger når det har vært nødvendig.  

 

Hege blir rådmann i begge kommuner 

Fra og med mandag så er det prosjektleder Hege Sørlie som overtar rådmannsansvaret etter Helge 
Thorsen. Det gjør hun også i Vikna kommune etter at kommunestyret i Vikna på tirsdag denne uken 
vedtok at Sørlie skal gå inn i rollen også i denne kommunen fram til sammenslåingen. I Nærøy ble 
dette vedtatt før sommerferien i forbindelse med at Helge Thorsens leverte sin oppsigelse.  

 

 

Sølvi Iversen, Kirsti Sandnes Fjær og Fred Moen takket av Helge Thorsen på vegne av de ansatte i Nærøy kommune. 

 



Ikke lenger bare fyrer i Vikna brannvesen 
 

 

Brannvesenet i Vikna har blitt styrket den siste tiden. Det er nå opprettet vaktlag for helgene, og det jobbes med faste 
vaktordninger også ellers i uka. Totalt teller brannvesenet 21 personer. Her er de fleste av dem. 

 

Denne uken starter arbeidet for fullt med å etablere et felles brannvesen for Nærøysund. Ved det 
som inntil videre er Vikna brannvesen er styrken blitt styrket den siste tiden, og for første gang er 
det med kvinnelige brannmannskaper i brannvesenet her.  

 

Tirsdag hadde brannmannskapene i Vikna brannvesen brannøvelse. Denne gang med seks helt nye 
brannfolk, samt et par som er tilbake i brannvesenet etter et opphold.  

- Vi har økt bemanningen i brannvesenet etter at vi nå har etablert vaktlag i helgene, forteller 
Alexander Lind som har ansvaret for brannvesenet i Vikna. På grunn av at innbyggertallet i Rørvik har 
vokst til over 3500 personer så må man sikre seg at det er brannfolk på vakt. Derfor er det etablert 
en ordning med at fire av brannmannskapene er på vakt i helgene, samt et overbrannbefal.  

Tidligere har brannordningen i både Nærøy og Vikna vært slik at det er et frivillig brannkorps, der de 
som kan komme på utrykning stiller opp. Det er fortsatt slik at de som har mulighet til å stille 
kommer også når de ikke har vakt. Men med den nye ordningen er en hundre prosent sikker på at en 
har noen som kan komme raskt ved en brann eller ulykke.  

- Vi skal etterhvert over på ukesvakter, men vi starter i det små. Dette fordi vi ønsker at alle skal 
komme opp på et høyt nivå når det gjelder sikkerhet og beredskap, sier Lind 
 



Første damer 

Blant de nye brannmannskapene er Lise Sæternes og Liisa Marie Gansmo. De er de første damene i 
brannvesenet i Vikna. Nærøy har fra før én kvinnelig brannmann. Det jobbes nå med å bygge en 
damegarderobe på brannstasjonen i Rørvik. Ellers følger de ferske branndamene samme 
treningsopplegg som de nye mannlige brannmannskapene. For tiden gjennomfører de et 
opplæringsprogram to kvelder i uka. Tirsdag var de derimot samlet sammen med de fleste av de 
øvrige brannmannskapene i Vikna brannvesen for å ha en øvelse. Tema for kvelden var hva en må 
tenke på dersom det er en ulykke eller brann i en hybrid-bil eller elektrisk bil. Dette var nyttig på 
grunn av at det finnes stadig flere biler av denne typen.  

 

Starter brannvesenbyggingen i Nærøysund 

Dagen etter møtet i brannvesenet – på onsdag – så startet arbeidet for fullt med å bygge Nærøysund 
kommunes brannvesen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. De hadde sitt 
første møte samme dag.  

Det er for øvrig nå også utlyst en stilling som enhetsleder brann i den nye kommunen. Søknadsfristen 
på denne er 16. september.  

 

 

Alexander Lind har fått med seg flere nye brannfolk i Vikna brannvesen den siste tiden, og for første gang er det med damer 
i brannvesenet. Fra venstra Alexander Lind, Liisa Marie Gansmo, Lisa Sæternes, Tor Gunnar Høilo, Jørn Kjeøy, Lars Lien og 
Knut Myhre. For øvrig er Kjetil Hartvigsen og Kenneth Tinnmannsvik tilbake i brannvesenet etter en pause.  

 



Tretten nye lærlinger ønsket velkommen 
 

 

13 nye lærlinger ble ønsket velkommen til Nærøysund kommune sist fredag. De skal både få opplæring og bidra til gode 
tjenester i kommunen de kommende to årene. 

 

Nærøysund kommune har en målsetning om å tilby lærlingeplass til så mange som mulig. Sist 
fredag ble 13 nye lærlinger ønsket velkommen.  

 

De to nærøysundkommunene har for tiden mellom 25 og 30 læringer i systemet. 13 av disse startet 
opp nå i høst. Det er elleve innen helsefag og to innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Sist fredag 
var det en samling der disse ble ønsket velkommen.  

De to innen barne- og ungdomsarbeiderfaget har begynt lærlingetiden sin ved Rørvik skole. Laila 
Elisabeth Olsen, som er administrativ leder ved Rørvik skole, sier at det ikke har vært så vanlig at de 
har hatt lærlinger, men at det betyr mye for rekrutteringen til skolen.  

- Vi må bidra for å kunne utdanne dyktige folk til skoleverket, sier Olsen.  

Ved helseinstitusjonene i kommunen har de hatt lang erfaring med å motta lærlinger. Avdelingsleder 
Tove Severeide ved Rørvik sykestue sier at det er viktig for dem å få inn nye ansatte gjennom 
lærlingeordningen. Mange som jobber i helsevesenet i Nærøysund-kommunene er rekruttert 
gjennom at de først har vært lærlinger. Elleve av de tretten lærlingene som startet nå kommer fra 
helsearbeiderfaget.  

I tillegg til helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget så har Nærøy og Vikna i dag eller 
tidligere hatt lærlinger innen kontorfag, IT-fag og restaurant- og matfag.  

HR-sjef i Nærøysund kommune, Jens Reidar Husby sier at det en målsetning for kommunen å ta inn 
så mange lærlinger det er kapasitet for. Det er en avtale med Ytre Namdal videregående skole innen 
både helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kommunen ønsker å bidra til at flest 
mulig får lærlingeplassen de trenger for å få sitt fagbrev.  



 

 



Mange ledige stillinger i Nærøysund 
 

 

Ved helsehuset i Rørvik er det nå flere ledige stillinger. 

Den siste uken er det utlyst mange nye stillinger i Nærøysund kommune. Gå inn på 
http://naroysund.info/ledige-stillinger/ for å se mer. Det er blant annet ledige stillinger innen 
Helse og velferd samt Teknisk. 

 

Innen helse- og velferdsfeltet er det denne uken utlyst flere stillinger. Både faste, vikariat og 
engasjementstillinger. Disse er en legestilling, to vernepleierstillinger, en helsefagarbeidstilling, en 
tiltakskoordinator på helsestasjon, et vikariat som helsesykepleier og en prosjektstilling som jordmor.  

Det er dessuten ledig en stilling som 
barnevernkonsulent.  

Innen teknisk så er det nå blant annet ledig stilling som 
enhetsleder for brann. Det er også ledige stillinger som 
avdelingsingeniør innen bygg og eiendom samt en 
fagarbeider innen vann og avløp.  

Er du interessert i en av disse stillingene, eller vet om 
noen som kan passe i en av dem så gå inn på 
http://naroysund.info/ledige-stillinger/ for nærmere 
informasjon.  

 

 
Stillingen som brannsjef i Nærøysund kommune 
er nå utlyst. 

http://naroysund.info/ledige-stillinger/
http://naroysund.info/ledige-stillinger/


Åpent møte om idrettsanlegg 
 

 

Førstkommende onsdag, den 4. september avholdes det et åpent møte om planene om ny 
idrettshall og planer for idrettsanlegg i Rørvik. Møtet foregår klokka 16.30 på Rørvik samfunnshus.  

 

Vikna kommune inviterer alle interesserte og brukere til en gjennomgang av prosjektet før det skal ut 
på anbud i begynnelsen av oktober. 

Prosjektets arkitekter og prosjektleder vil i møtet presentere prosjektet og de planer som foreligger 
på møtedagen.  

Prosjektleder Espen Storstad innleder seansen, det gjør han med en kort status i forprosjektet og 
tidsperspektiv. Deretter skal arkitekt og landskapsarkitekt presentere bygget, planløsninger og 
utomhusanlegget. Det blir også åpnet for spørsmål fra salen. 

Det nærmer seg nå ferdigstillelse av forprosjektet før politisk behandling. Både idretten, brukere og 
andre oppfordres til å møte opp for å ha muligheten til komme med ønsker før arbeidet går over i 
neste fase med detaljprosjektering sammen med entreprenør. 
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