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Kommunestyret behandler budsjettet 
 

 

Tirsdag samles kommunestyret i Nærøysund seg igjen. Denne gang for å blant annet vedta budsjett og økonomiplan. 

Førstkommende tirsdag, den 17. desember skal kommunestyret i Nærøysund ha sitt kanskje 
viktigste møte så langt. Da skal blant annet det første kommunebudsjettet behandles.  

 

Nærøysund kommunes første årsbudsjett og økonomiplan for de kommende fire årene vil danne 
grunnlag for driften i den nye kommunen de kommende årene. Det er derfor et viktig vedtak 
kommunestyret skal vedta. Som tidligere omtalt i nyhetsbrevet så har flertallet i formannskapet gått 
inn for en endring i det forslaget rådmannen har lagt fram. Blant annet så bes rådmannen om å 
redusere driftsutgiftene med 2,5 prosent av de totale driftsutgiftene. Dette tilsvarer 23 750 000 
kroner. Rådmannens opprinnelige forslag var å redusere utgiftene med 10 millioner neste år, og 
ytterligere 10 millioner kroner i 2021. Flertallsgruppen ønsker heller ikke å øke eiendomsskatten. Det 
er også ønske om å øke overføringene til kirken med 1,369 millioner kroner i forhold til rådmannens 
forslag.  

 

 



Tillitsvalgte med spørsmål 

Det legges dessuten opp til at Rørvik Spektrum realiseres. Dette forutsetter at en får private 
sponsorer med i prosjektet.  

Budsjettforslaget har vært ute til høring og i saksframlegget så ligger det ved to høringsuttalelser, 
begge fra tillitsvalgte i kommunen. Det er blant annet en fellesuttalelse fra felles 
Hovedtillitsvalgtforum i Nærøysund som stiller spørsmål til politikerne om hvordan de har tenkt å ta 
ned budsjettet med ytterligere 13,7 millioner kroner i forhold til Rådmannens forslag uten å si opp 
ansatte.  

– Hvordan tenker politikerne dette løst? Hvem har vi ikke bruk for og hvilke tjenester kan fjernes? 
Har kommunestyret tenkt å bidra med å redusere driften enten ved reduksjon i egne godtgjøringer 
eller redusere på frikjøpet til varaordfører eller ordfører?, heter det i uttalelsen fra HTV-forum i 
Nærøy og Vikna. 

 

Ønsker heltidsstillinger 

Det andre høringsinnspillet kommer fra Fagforbundet i Nærøy som stiller spørsmål om 
heltidsstillinger i kommunen. Dette har det vært jobbet for i flere år i Nærøy uten at en har kommet 
helt i mål med det.  

– Når vi fra 1. januar 2020, skal bli en større kommune, og videreføre det beste fra begge kommuner, 
bør det sees på heltidskulturen i Nærøysund kommune. I valgkampen lovte politikere fra alle parti 
Fagforbundet, at det skulle samarbeides om å få til en heltidskultur i den nye kommunen. Derfor 
kommer Fagforbundet Nærøy med følgende forslag. Det startes et arbeid mot heltidkultur allerede 
nå, ved å avsette en budsjettpost til heltidsarbeidet i Nærøysund i budsjettet for 2020, heter det i 
uttalelsen fra Fagforbundet Nærøy.  

 

Flere saker 

Budsjettet er ikke det eneste som står på sakskartet til de folkevalgte på tirsdagens møte. De skal 
blant annet behandle endring av skjenke- og serveringsbevilling i forbindelse med at Coop Kolvereid 
har blitt en del av Coop Midt-Norge.  

Det skal dessuten vedtas et foreløpig delegeringsreglement. Dette er nødvendig for at 
administrasjonen skal gjøre sine oppgaver på vegne av kommunestyret. All makt og myndighet er i 
utgangspunktet plassert hos kommunestyret. Det er ikke utarbeidet et endelig delegeringsreglement 
for Nærøysund, men om det foreløpige reglementet vedtas så vil det gjelde fram til det endelige 
reglementet er vedtatt. Målet er å få behandlet et endelig delegeringsreglement i løpet av 1. halvår i 
2020.  

Det midlertidige reglementet som legges fram nå, har tatt utgangpunkt i den nye kommuneloven og 
det er i hovedsak likelydende med delegeringsreglementet som nylig er vedtatt for Steinkjer 
kommune med tilpasninger til Nærøysund kommune i forhold til bl. a. nemndstruktur. 

 

 

 



Valg 

Kommunestyret skal dessuten gjennomføre de siste valgene til ulike styrer og råd. Blant annet Råd 
for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd, valgstyre og klagenemnd. Det skal også tas 
stilling til om kommunen skal ha et eget viltutvalg/naturstyre eller om dette skal legges inn under 
Utvalg for Næring og natur.  

Det skal på møtet også endelig avgjøres om tittelen på den øverste administrative lederen i 
kommunen skal være kommunedirektør – i stedet for rådmann. Både administrasjonsutvalget og 
formannskapet har gått enstemmig inn for dette.  

På møtet så skal det også behandles navneendring og endring av vedtekter på det kommunale 
foretaket Vikna kommunale boligutleie. Nytt navn er foreslått til Nærøysund kommunale boligutleie.  

 

Hele sakslisten og saksutredningene kan du se her: 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1096&documentTypeId=
MI 

 

 

 

Klart for de siste kommunestyremøtene 
 

Mandag og onsdag blir historiske dager i de to gamle kommunene. Da avholdes aller siste 
kommunestyremøte. Det blir ikke spesielt mye å gjøre for politikerne fra Nærøy og Vikna i møtet.  

 

Det blir mest symbolsk når kommunestyret i Nærøy møtes for siste gang på mandag ettermiddag og 
kommunestyret i Vikna møtes på onsdag ettermiddag. På møteplanen for Nærøy kommunestyre står 
det ingen saker, mens på sakskartet i Vikna står det én sak. Det siste kommunestyret i Vikna skal 
behandle er kulturminneplanen. I tillegg vil det i kommunestyremøtet også bli utdelt Vikna 
kommunes to siste kulturpriser, både for i år og i fjor.  

Begge kommunestyremøtene vil dessuten ha en avtakking av de siste 
kommunestyrerepresentantene i de gamle kommunene, samt at det blir avslutningsmiddag til slutt.  

 

 

 

 

 

 

http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1096&documentTypeId=MI
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1096&documentTypeId=MI


Siste lønningskjøring fra gamle kommuner 
 

 

Aud Henny Kjølstad sendte denne uken ut siste lønnsslipp fra Nærøy kommune. Neste måned står det Nærøysund på 
lønnsslippen 

Siden 2006 har Aud Henny Kjølstad sørget for at alle ansatte i Nærøy kommune har fått 
lønnsutbetalingene sine til rett tid. Onsdag gikk siste ordinære lønnsslipp fra Nærøy og Vikna 
kommuner ut til de ansatte. Neste gang står det Nærøysund kommune på lønnsslippene.  

 

– Siden jeg begynte med dette så har det nok blitt rundt 200 lønnskjøringer, inkludert ordinære 
lønnsutbetalinger og ekstrakjøringer, sier Aud Henny Kjølstad. Siden 2006 har hun alene hatt 
ansvaret for all lønnskjøring i Nærøy kommune. Totalt betyr det at hun har overført en plass mellom 
2,5 og 3 milliarder kroner inn på de ansattes lønnskontoer i løpet av disse årene. Som eneste 
medarbeider på lønnskontoret der rundt 500 ansatte har vært avhengig av å få lønn den 12. i hver 
måned så har Aud Henny lagt opp feriene sine for å få dette til å gå opp.  

Neste måneds lønnsutbetaling så blir det fra Nærøysund kommune, og da får Aud Henny endelig en 
kollega å dele jobben med. Også i Vikna har det bare vært en ansatt som jobber med lønn. Hege 
Skorstad har hatt denne oppgaven de siste tre årene. I tillegg til de to så vil det i Nærøysund bli enda 
en av de ansatte i økonomiavdelingen som får ansvar for noe lønnskjøring i sin stilling. I hovedsak så 
vi det bare være de to samme som før som får ansvaret for lønningene til de rundt 1000 ansatte i 
Nærøysund kommune, så noe særlig mindre travelt blir det kanskje ikke for de lønningsansvarlige.  



I siste ordinære utsending av lønningene så la Aud Henny Kjølstad også med et dikt som en julehilsen 
og takk for tiden i Nærøy, samt velkommen inn i Nærøysund:  

Tenk, dagen er kommet, jeg trykker på knappen 
Med vemod i blikket jeg innser det jammen 
Den siste ORDINÆRE lønn fra vår gamle kommune er på vei, 
Nå er det over, nye muligheter venter på deg. 
 
Mange kroner til deg har blitt sendt, 
Mulighet for feil har nok hendt, 
Håper det har ordnet seg, uten for mye floke 
Fra januar vi starter på ny epoke 
 
Da treffes vi i Nærøysund kommune fra lønn januar 2020 ! 
 
Ønsker deg ei riktig god jul og et godt nyttår 
 
 

 

Alle beholder lønn og vilkår 
 

Ved inngangen til ny kommune så minner HR-avdelingen om at alle ansatte vil beholde få med seg 
lønn og villkår fra de avtalene de har i henholdsvis Vikna og Nærøy i dag. De ønsker å presisere at 
ingen går ned i grunnlønn i forbindelse med kommunesammenslåingen.  

 

Sauebonden til Abelvær 
 

I ukas episode av «Nææært på 
Nærøysund med Odin Jensenius» 
så tar sauebonden seg en tur til 
Abelvær – et sted han lenge har 
ønsket å besøke. Her går turen 
blant annet innom fabrikken som 
gjenåpnet tidligere i år og en tur 
rundt i nærmiljøet.  

Episoden ligger klart på nettsiden 
nææært.no (https://naaart.no/) 
og på Nærøysund kommunes 
facebookside.  

 

https://naaart.no/
https://naaart.no/


90 år i kommunal tjeneste 
 

 

Svanaug Throrsen, Bjørg Halvorsen og Anne Gretee Heimsvik mottok denne uka KS-merket fra varaiordfører Wenche 
Finseth. 

 

Svanaug Thorsen, Bjørg Halvorsen og Anne Grete Heimsvik har til sammen jobbet over 90 år i 
Nærøy kommune, hovedsakelig i Kolvereid barnehage. Tirsdag ble de alle tildelt KS-hedersmerke 
for sin innsats.  

 

Bjørg Halvorsen er den med lengst fartstid. Hun har jobbet i 36 år i barnehagen, Anne Grete Heimsvik 
har 25 år bak seg som assistent i barnehagen, samt tre år i skolen, Svanaug Thorsen har jobbet 25,5 
år som barnehageassistent. Alle er i dag pensjonister. 

KS-hedersmerke kan gis til kommunalt ansatte med over 25 års fartstid. Merket ble overlevert av 
varaordfører Wenche Finseth på et arrangement på Kolvereid. Det er i nye reglement for heder og 
markering av ansatte i Nærøysund ikke lagt opp til at ordningen med KS-merket skal videreføres, i 
stedet skal de som har lang tjenestetid hedres på andre måter. Denne trioen er dermed blant de siste 
som får KS-merket her i kommunen. Nærøy har hatt en tradisjon for å dele ut slike merker, mens 
Vikna ikke har hatt det.  

 



Gammeldags kinofremvisning på dagsenteret 

 

Pluto-tegnefilmen ble godt mottatt av publikum fra dagsenteret. 

 

Fredag fikk brukerne av dagsenteret ved Miljøtjenesten på Rørvik en litt annerledes 
filmframvisning. Fra et lager var det nemlig funnet fram gamle 8 millimeter-filmer og en framviser 
og dermed ble det kinovisning på gammelmåten.  

 

Det tikket i framviseren 
mens en disneyfilm med 
gode gamle Pluto flimret 
på skjermen. Dette var 
nostalgi for de som husker 
hvordan tegnefilmer ble 
vist fram i gamle dager. 
For en del av brukerne og 
de ansatte på dagsenteret 
var dette en hel ny måte å 
se film på, mens andre fikk 
gode minner fra tidligere 
tiders filmfremvisning.  

Bakgrunnen for den 
spesielle kinoforestillingen 
var at den siste tiden har Selv etter mange år på lageret så fungerte filmframviseren godt. 



Thomas Larsen ryddet lageret i den gamle bygningen som står igjen fra Namdalstun-tiden. Her 
dukket det opp blant annet en filmframviser, samt en bunke med filmer. Blant annet flere gamle 8 
mm tegnefilmer. Dette utstyret stammer antakelig også fra Namdalstun.  Både framviser og filmer 
var i orden, og da ble det bestemt at 
det skulle holdes en kinoframvisning 
nå på fredag. 

Det ble rigget opp i gymsalen, og i 
god kinotradisjon ble det servert 
popcorn og brus. Filmen om Plutos 
møte med coyoten ga mye latter. 
Pinocchio skulle være andre film, 
men den var det noe feil på. Så da 
ble det en film med Pip og Sylvester i 
stedet.  

Det er ikke planlagt flere slike 
kinoframvisninger, men ennå finnes 
den noen flere filmer på lageret som 
kan vises fram, så det er mulig å få 
det til. Publikum koste seg i alle fall 
på denne spesielle begivenheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flere gamle tegnefilmer ble funnet på lageret etter NAmdalstun-tiden. 



Luciabesøk på rådhuset 
 

 

Barna fra Kolvereid barnehage sang luciasangen og serverte lussekatter til de ansatte på kommunehuset. 

I dag den 13. desember er det selveste luciadagen, og flere plasser har det dukket opp luciatog. På 
Kommunehuset på Kolvereid dukket barn fra Kolvereid barnehage opp og sang luciasangen og 
spanderte lussekatter på de som jobber der. Det ble det satt stor pris på i en hektisk førjulstid.  

 

Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær var blant de som fikk besøk av Lucia 
og hennes terner og stjernegutter. 
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