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Vi er inne i en overgangsperiode 
 

 

De ansatte i HR-avdelingen sier at medarbeiderne må tolerere at vi nå er i en ovegangsperiode som kan virke kaotisk, men 
det vil gå seg til. Fra venstre Ulla Haug, Jane Williksen, Jens Reidar Husby og Tone Lise Bøe. 

 

Det kan kanskje virke litt kaotisk på enkelte områder nå i inngangen til ny kommune. 
Kommunedirektøren og HR-sjefen oppfordrer folk til å ha litt tålmodighet. 

 

– Vi har litt lettere kaos i overgangen mellom ny og gammel kommune, men det vil gå seg til, sier 
kommunedirektør Hege Sørlie. Den første hele arbeidsuka i Nærøysund kommune er snart over. Mye 
av det viktigste er på plass, men fortsatt mangler en del detaljer.  

– Vi fått på plass det som handler om liv og helse og andre viktige funksjoner, så får vi vente litt på 
andre områder, sier Sørlie. Epostløsningen, ny nettside, telefonsystem og en del av de siste 
fagsystem vil være på plass om ikke lenge. 



 

Som forventet  

Sørlie sier at det ikke er overraskende at situasjonen oppfattes litt kaotisk i 
oppstarten av Nærøysund.  

– Vi har vært klar over at den virkelige jobben starter nå som vi er sammenslått. 
Vi har stort sett fått på plass de store tingene nå ved oppstarten. Det er alle 
detaljene som kan ta tid, sier kommunedirektøren. Hun legger til at alt vil ordne 
seg, ikke etter en uke, men kanskje innen en måned.  

 

 

Få henvendelser 

HR-avdelingen har ikke fått mange henvendelse fra de rundt tusen ansatte i kommunen etter 
sammenslåingen, så det virker som de fleste takler overgangen greit. Det at det nå er en 
overgangsperiode er noe HR-sjef Jens Reidar Husby også minner de ansatte på.  

HR-sjefen sier at en må regne med at ting kan ta litt lenger tid enn vanlig nå i overgangsperioden. 
Blant annet vil HR-avdelingens saksbehandling kunne ta litt lenger tid enn vanlig nå i denne tiden. 
Når alle systemene er oppe og går så vil dette gå lettere.  

 

Lettere med en linje enn tre 

Jens Reidar Husby sier at dersom noen har noe de lurer på i forbindelse med overgangen så kan de ta 
kontakt med HR-avdelingen, sin nærmeste leder eller tillitsvalgte.  

– Nå er vi i gang med Nærøysund og driften går sin gang. Det er lettere for alle å finne løsninger når 
driften er i gang enn mens vi jobber fram mot en dato, sier Husby. Fram til nyttår har han og resten 
av ledelsen forholdt seg til tre ulike tjenestelinjer, både den nye kommunen og de to gamle. Nå som 
det er bare en linje å forholde seg til så vil ting gå mye lettere.  

 

Felles epostadresse til HR-avdelingen 
HR-avdelingen i Nærøysund har opprettet en felles epostadresse. Det skal sikre raskere svar og 
saksgang. HR-avdelingen kan nås på epostadressen HR@naroysund.kommune.no 
 

HR-avdelingen har opprettet e-postadresse HR@naroysund.kommune.no for å sikre at henvendelser 
blir ivaretatt til enhver tid, selv om ansatte på HR avdelingen ikke er på kontoret av ulike årsaker. 
Ansatte innen HR vil fordele e-poster og svare opp ut fra ansvarsområder. 

For å sikre raskest svar og saksgang, oppfordres alle til å bruke HR@naroysund.kommune.no i 
kontakt med HR-avdelingen. 

De fire ansatte i avdelingen, Ulla Haug, Jane Williksen, Tone -Lise Bøe og Jens Reidar Husby vil 
samtidig ha sine personlige e-poster i Nærøysund til bruk for direkte kontakt.  

Kommunedirektør 
Hege Sørlie er ikke 
overrasket over at det 
kan virke litt kaotisk i 
oppstarten, men hun 
tror det snart går seg 
til. 
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– Det går etter tidsskjema 
 

 

Vidar Knoff, Jørgen Sagvik, Peder Bjørkmann, Steffen Veberg, Håvard Tørriseng og Bjørn Joar Jensen ved IT-avdelingen har 
hatt og vil fortsatt ha travle dager i overgangen til ny kommune. IT-avdelingen består for øvrig av IT-sjef Tor Christiansen 
samt Espen Skauvik og Sujesh Padin.  

– Vi er ikke i mål med alt, men vi ligger greit an i forhold til tidsskjema, sier Jørgen Sagvik i IT-
avdelingen til Nærøysund kommune. Det er en enorm jobb å få alt på plass i nytt miljø i ny 
kommune. Det vil derfor ta enda litt tid før alt fungerer helt maksimalt, men det meste av 
tjenesteproduksjonen skal nå kunne gå greit.  

 

Omleggingen av de mange ulike datasystemene i gamle Nærøy og Vikna kommuner har vært det 
mest omfattende arbeidet i byggingen av Nærøysund kommune. Da ansatte kom på jobb på nyåret 
så oppdaget nok mange at alt er ikke klart i den nye kommunen. Og det har heller aldri vært målet til 
IT-avdelingen.  

– Fram mot nyttår har vi hatt fokus på å få fagsystemer opp og gå. Det som kan utsettes vil vi ta 
utover våren, sier Jørgen Sagvik. Han legger til at enkelte system har ikke vært mulig å innføre før 
kommunen er oppe og går. Dette gjelder i stor grad system som skal kobles opp mot nasjonale og 
regionale system.  

Det har også vært en prioritering i rekkefølgen fagsystemene har kommet på plass. Viktige system 
innen helse har blitt innført først. Denne uken startes fagsystemet elements opp. Dette brukes av alle 
saksbehandlere i kommunen. Faktura og økonomisystemer skal også være oppe og gå i løpet av uken 
som vi nå er på vei ut av. 

  

Epost tar tid 

Det å få på plass et felles epostsystem har tatt litt lenger tid enn planlagt.  



– Vi hadde planlagt å gjøre det på en måned, men nå har det gått to måneder. Grunnen til dette er at 
enkelte har ulike kontoer i de ulike systemene som skal slås sammen. Men nå begynner vi å komme i 
mål. Det gjenstår bare Rørvik skole nå, sier Jørgen Sagvik.  

Alle ansatte i kommunen har nå fått en epostadresse i domenet @naroysund.kommune.no. Det 
innebærer at når en sender en epost til mottakere i kommunen så kommer det fram om de bruker 
@naroysund.kommune.no. Men av flere årsaker så vil det når ansatte i kommunen sender epost ut 
til brukere fortsatt bli vist at de kommer de gamle avsenderadressene som ender på 
@naroy.kommune.no og @vikna.kommune.no. De gamle adressene vil også kunne brukes til 
innkommende epost en stund framover.  

 

En innlogging kommer 

For IT-avdelingen har det vært viktig å ta ting i riktig rekkefølge. Dette for at systemene skal virke. Nå 
som fagsystemene er på plass så rettes fokuset mot å få brukerne inn i det nye felles miljøet. Alle vil 
få tildelt nye brukerinnlogginger på systemene i løpet av første halvår. På grunn av overgangen så 
kan dette innebære at enkelte må logge inn en ekstra gang for å komme inn på fagsystemene. Men 
på sikt skal det bli slik at når en logger seg inn med sin bruker så skal en ha tilgang på alle 
fagsystemer. Kommunen ønsker å bruke en såkalt single sign-on-løsning.  

Det tredje steget i arbeidet til IT-avdelingen er å reinstallere alle de kommunale PC-ene til nytt miljø. 
Dette må gjøres på hver enkelt PC. Totalt er det snakk om rundt 1500 PC-er. Dette starter i vår med 
saksbehandlere. Skole-PC-er blir tatt i ferien. Dette fordi det er her det er flest og at installeringen 
ikke skal gå utover tentamener og eksamen.  

 

Må være litt tålmodig 

Samtidig som det legges opp til nye miljø så legges det også opp til forbedring og bedre utnyttelse av 
de systemene som kommunen har. Dette vil være med på effektivisere bruken og gi bedre tilbud til 
brukerne. Dette arbeidet starter i løpet av høsten og fortsetter videre utover 2021.  

– De ansatte i kommunen må være tålmodig både med hverandre og oss nå i overgangsperioden. 
Omleggingen fra de gamle systemene tar tid, og en må regne med litt lenger tid på noe arbeid og at 
det blir noe nedetid, men jeg tror dette blir bra til slutt, sier Jørgen Sagvik, som legger til at etter 
hvert som nye systemer er oppe og går så vil de som skal bruke disse få beskjed fra IT-avdelingen. 

 

Telefoniløsning 

I tillegg til de rene datasystemene så jobber IT-avdelingen også med å få på plass en felles 
telefonløsning for Nærøysund. Dette har også tatt litt lenger tid enn planlagt. Blant annet på grunn 
av en teknisk feil hos leverandøren, samt flere lynnedslag de siste ukene som også har bidratt til 
forsinkelser i arbeidet. Men målet er å ha felles telefonløsning ferdig oppe og gå om ikke lenge. 
Telefonløsningen bygger på det som er bygd opp i Vikna og så snart alle som har tilhørt Nærøy har 
fått byttet ut fasttelefon med mobil så vil alt være fullt oppe og gå. Allerede nå har mange som 
tilhører gamle Nærøy fått ny telefon og er med det en del av den nye telefonløsningen.  

 



Samler 200 aktører til åpningskonsert 
 

 

 

Åpningskonserten inneholder stort sett lokale aktører, men noen av fylkets fremste musikere deltar også når Quintus og 
Transjoik starter sin turné på åpningskonserten. Musikerne fra Quintus skal også spille sammen med felleskorpset fra Rørvik 
og Kolvereid som skal spille på konserten.  

Over 200 aktører fra kulturlivet i Nærøysund deltar på den aller første offentlige stormønstringen 
som markerer overgangen til ny kommune. Åpningskonserten for Nærøysund kommune går av 
stabelen i Kulturhuset på Kolvereid lørdag 18. januar.  

 

Det blir en nyttårskonsert av den storslagne sorten når den første markeringen av inngangen til 
Nærøysund kommune skal markeres neste lørdag, den 18. januar. Nærøysund kommune har et rikt 
kulturliv og mange av de som er aktive her skal være med på konserten.  



Nærøysund Trekkspillklubb, sanggruppa 
Variabel, Foldereid Hornmusikklag, 
Kolvereid Hornmusikklag, Rørvik 
Musikkforening, Barbroteateret, Songlaget 
Njård, Rørvik Gospelkor, Mixdur, 
Nærøysundet Musikkorps og revygruppa til 
Gravvik UL er blant de som skal være med. 
I tillegg skal det være flere solister, blant 
dem Lillian Lyngstad, Marte og Ronja 
Volden, Sølvi Vik Brækkan og Åge 
Hartvigsen. Det blir dessuten innslag fra en 
gruppe ungdommer som går på musikklinja 
ved Olav Duun videregående skole. 

 

Diafon-samarbeid 

Konserten er et samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune og Diafon-prosjektet som går i Ytre Namdal. Dette samarbeidet innebærer også at 
det blir gjesteinnslag fra fylkesmusikerne i Quintus. De starter sin turné i Trøndelag sammen med 
Transjoik på konserten. Transjoik spiller samiskinspirert musikk i moderne drakt og ledes av Frode 
Fjellheim, som blant annet er kjent for å skrive musikk som er brukt i Disneys Frost-filmer.  

Åpningskonserten er todelt og starter med en del i foajeen på Kulturhuset der det tre av aktørene 
skal spille. Det blir også kunstutstilling her, laget av barn og unge fra den nye kommunen. Det blir 
også kaffesalg. Del to foregår inne i storsalen og vil ha form som en tradisjonell nyttårskonsert med 
mange ulike innslag.  

 

Allsidig konsert 

– Vi håper at så mange som mulig kommer og blir med på denne kulturelle markeringen av at 
Nærøysund kommune nå har kommet i gang. Dette er god mulighet til å vise fram noe av det 
allsidige kulturlivet vi har i vår kommune, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, som er 
blant de som har jobbet med å planlegge konserten.  

Billetter til konserten kan du få kjøpt her: https://kulturinaroy.no/kultur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserten inneholder ikke bare musikk. Damene i Pinnens hvile kjent 
fra revyoppsetninger i Gravvik tar også turen for å sette et skråblikk på 
kommunesammenslåingen. 

Korps fra Rørvik og 
Foldereid skal delta på 
konserten. Her fra da de 
spilte sammen under 
Nærøysundfestivalen i fjor 
høst. 

https://kulturinaroy.no/kultur/


Ny nettside lanseres mandag 
 

Førstkommende mandag skal Nærøysund kommunes nye nettside være oppe og gå. Dette vil bli 
kommunens viktigste verktøy i kontakt med innbyggerne. Selv om siden er oppe og står så vil 
innholdet og siden videreutvikles i tiden framover.  

 

Det ligger nå an til lansering av Nærøysund kommunes nettside på adressen 
naroysund.kommune.no. Denne nettsiden er bygd opp rundt samme lest som Nærøy kommunes 
nettside som ble lansert senhøsten 2018. En del av innholdet er gjenbruk fra den siden, mens en del 
er nytt. Det vil også bli lagt informasjon i tiden framover for å gjøre nettsiden enda mer innholdsrik. 
Samtidig er det et klart mål at siden ikke skal være statisk slik den er når den lanseres, men 
kontinuerlig oppdateres og utvikles. Nettsiden skal være kommunens viktigste kanal ut mot 
innbyggerne. Her skal de finne svar på det meste de måtte lure på og også få gjennomført tjenester 
og finne skjema med mer.  

En del digitale løsninger vil komme etter hvert. Men allerede fra første uke er målet at det skal 
komme på plass en løsning der innbyggerne kan varsle feil og mangler på veier og annen 
infrastruktur. Det ligger også an til at en kulturkalender hvor lag og foreninger kan melde ifra om sine 
arrangement og aktiviteter kommer på plass i løpet av kort tid. Samtidig så jobbes det med å få på 
plass andre elektroniske løsninger for å lette saksgangen for både innbyggere og kommunens 
ansatte.  

Det blir en stab som skal ha ansvar for oppfølging av nettsiden, men det ligger i alle kommunalt 
ansattes oppgave å komme med innspill om eventuelle feil og mangler på hjemmesiden. Dersom alle 
bidrar til det så kan kommunen yte enda bedre tjenester til våre innbyggere.  

 

 

Første lønnskjøring gjennomført 
 

Fredag 10. januar ble aller første lønnskjøring for Nærøysund kommune gjennomført. Signaler så 
langt er at det har gått som planlagt.  

 

Det knyttet seg noe spenning til om lønnskjøringen i det nye systemet skulle gå bra, men så langt så 
har det ikke kommet meldinger som store feil. Noen har kanskje ikke fått alle tillegg de skulle ha, 
men det vil komme på senere lønnskjøringer.  

Alle skal ha fått tilsendt lønnslipp på epost. Dersom noen ikke har fått så kan det skyldes at det ennå 
ikke er opprettet en virksom epost på naroysund.kommune.no-domenet for dem.  
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