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Tar corona-faren på alvor 
 

 

Kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes, kommunalsjef Helse og velferd Marit Pedersen, kommunens beredskapsansvarlige 
Ivar Kvalø, kommunedirektør Hege Sørlie, stabsleder Trine Kvalø, kommunelege Sabine Moshövel og rådgiver Sølvi Iversen 
fra Oppvekst og familie deltok på møtet om coronaviruset fredag morgen. 

Nærøysund kommune ønsker å være forberedt dersom det skulle avdekkes at personer som er 
smittet av coronaviruset oppholder seg i kommunen. Fredag morgen var kriseledelsen i kommunen 
samlet for å diskutere hvilke tiltak som må innføres dersom smitte oppdages. 

 

Nærøysund kommune ønsker å være forberedt i tilfelle det skulle dukke opp tilfeller av personer som 
er smittet av coronaviruset. Det er per nå ikke oppdaget tilfeller i Norge av viruset som hittil stort 
sett har spredt seg i Kina.  

Fredag morgen var store deler av kriseledelsen i Nærøysund samlet på Kolvereid for å få informasjon 
om situasjonen og planer. Kommuneoverlege Sabine Moshövel la fram kommunens nye 
smittevernplan og det ble diskutert hvilke rutiner som må iverksettes dersom det skulle oppdages 
coronasmitte.  



Ønsker mer informasjon om MAKS-sammenslåing 
 

 

Kommunedirektøren foreslår å samle all virksomheten til MAKS - Mangfold og kompetansesenteret i Nærøysund på 
Kolvereid. Det vil blant annet frigi dagens lokaler på Rørvik til annen virksomhet. Formannskapet ønsker derimot en mer 
grundig utredning før de tar et endelig vedtak i saken.  

 

Formannskapet i Nærøysund ønsker mer kunnskap om konsekvensene av samle all aktiviteten 
innen MAKS (Mangfold- og kvalitetssenteret) på en plass. Derfor blir det nytt formannskapsmøte 
der framtidig løsning skal vedtas. 

 

Til formannskapsmøtet på torsdag så gikk kommunedirektøren i sitt forslag inn for at MAKS samles 
på et tjenestested og at dette skulle være på Mangfoldshuset på Kolvereid. MAKS omfatter 
voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Nærøysund og har i dag lokaler tilknyttet Rørvik skole 
samt i Mangfoldshuset, som holder til i gamle Kolvereid skole.  

Formannskapet diskuterte saken, men flertallet blant de folkevalgte ønsket mer informasjon om 
konsekvensene av en sammenslåing før de gjør et endelig vedtak. Saken ble derfor sendt tilbake til 
administrasjonen med ønske om en mer grundig utredning om konsekvensene av sammenslåing av 
de to avdelingene på Rørvik og Kolvereid.  

 

Ønsker flere svar 

Det er flere punkter formannskapet ønsker svar på. Blant annet vil de vite mer om de økonomiske 
konsekvensene av å gå fra en to til et tjenestested. Økonomi og færre flyktningebosetninger enn 
tidligere er blant hovedårsakene til at kommunedirektøren foreslo å samle tjenesten på ett sted. 
Formannskapet vil vite hvor stor besparelsen er.  

Formannskapet ønsker også en oversikt over hvilke erfaringer en har med innvandringstjenesten i 
kommunene fra før. Dette omfatter blant annet hvor mange som har gått videre til mer utdanning 



eller ut i arbeidslivet, samt hvor mange av de som har kommet hit som flyktninger som fortsatt bor i 
Nærøysund.  

Det ønskes også en utredning på hvor viktig det er å ha nærhet til samarbeidspartnere som Ytre 
Namdal vekst, Ytre Namdal videregående skole og Nav.  

Det siste punktet formannskapet ønsker en utdypende informasjon om er hvilke konsekvenser og 
ulemper en sammenslåing vil få for de som bruker tjenesten.  

 

Kan frigi plass 

Med unntak av Høyres Marit Dille så stemte hele formannskapet for dette. Dille ønsket å følge 
innstillingen fra Utvalg for folk som fulgte kommunedirektørens forslag. Dette forslaget innebar å 
legge hele enheten til Kolvereid. Dette vil samtidig frigjøre plass i bygget som MAKS har i Rørvik til 
bruk for Rørvik skole. Rørvik skole har behov for mer plass, og rommene i MAKS-bygget kan brukes til 
undervisning og eventuelt SFO for grunnskolen. Det er ikke foreslått alternativ bruk av bygget på 
Kolvereid.  

 

Enighet i øvrige saker 

Foruten saken om MAKS så hadde formannskapet ytterligere fjorten saker på sakskartet på sitt møte 
på torsdag. I de øvrige sakene så ble stort sett kommunedirektørens innstilling til vedtak banket 
gjennom i formannskapet. En liten tilførsel ble gjort i saken om reguleringsplan for Betzy Bergs Gate. 
For øvrig så ble vedtakene de samme som på innstillingene du kan finne her: 

https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?Meetin
gId=20&sourceDatabase= 

 

 

Både fasiliteter og andre forhold er tilnærmet likt på avdelingene på Kolvereid og Rørvik. Her fra Kolvereid, hvor 
kommunedirektøren foreslår å legge hele MAKS-tjenesten 

https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=20&sourceDatabase=
https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=20&sourceDatabase=


Første samling i økonomiutvalget   
 

 

 

Bjørg Storheil, Fred Moen, Håvard Hernes, Amund Hellesø, Hege Sørlie, Terje Settenøy og Paul Woxeng Sollid deltok på det 
første møtet for økonomiutvalget. 

Torsdag ettermiddag var økonomiutvalget som skal se på innsparingstiltak i Nærøysund kommune 
samlet for første gang.  

 

I budsjettvedtaket fra kommunestyret før jul ble det vedtatt at det skal settes ned et økonomiutvalg 
bestående av politikere, tillitsvalgte og administrasjonen som skal finne løsninger på hvordan en skal 
kunne gjennomføre de innsparingene som er vedtatt. Sammensetningen av utvalget ble vedtatt på 
kommunestyremøtet i januar, og det ble bestemt at ordfører Amund Hellesø, varaordfører Terje 
Settenøy og Espen Lauritzen skal representere politikerne. Lauritzen fra Senterpartiet representerer 
mindretallet i kommunestyret, mens ordfører og varaordfører representerer flertallsgruppen. 
Kommunedirektør Hege Sørli representerer administrasjonen sammen med økonomisjef Fred Moen 
og kommunalsjefene Marit Pedersen, Håvard Hernes og Kirsti Sandnes Fjær. Fra de tillitsvalgte deltar 
Paul Woxeng Sollid fra Utdanningsforbundet og Bjørg Storheil fra Fagforbundet.  

Torsdag var det første samling med de fleste av medlemmene til stede. Dette var et innledende møte 
der en fikk diskutert litt rundt utfordringene. 

I vedtaket fra kommunestyret i desember så heter det at utvalget skal legge fram en anbefaling innen 
1. juni i år om hvordan Nærøysund kommune kan ta ned driften i 2020-2021, og hvordan en fra 2022 
og 2023 skal drive uten bruk av fondsmidler.  

 



Har fått full oversikt over helsetilstanden 
 

 

 

Folkehelseloven krever at 
kommunene skal ha en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen, samt 
hvilke faktorer som kan virke inn på 
helsetilstanden. Nå ligger 
Nærøysunds første 
oversiktsdokument klar på 
kommunens nettside og det skal 
være et viktig grunnlag for all videre 
planarbeid i den nye kommunen.  

 

Oversiktsdokumentet over 
helsetilstanden er det første store 
plandokumentet som ligger klar for 
Nærøysund kommune. Dette er først 
ut fordi det skal være et viktig 
grunnlagsdokument for videre 
planarbeid i den nye kommunen. En 
oversikt over innbyggernes 
helsetilstand er viktig når nye planer 
skal utarbeides. 
Oversiktsdokumentet er også 
verdifullt i andre sammenhenger når 
det skal tas beslutninger om 
prioriteringer og utforming av tiltak.  

 

Omfattende kunnskapsgrunnlag 

Det er folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen som har stått i spissen for utarbeidelsen av 
oversiktsdokumentet sammen med kommuneoverlege Sabine Moshövel, planlegger Ragnhild 
Wendelbo Melgård og samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten. Kommunalsjefene for Oppvekst og 
familie og Helse og velferd Kirsti Sandnes Fjær og Marit Pedersen har også vært involvert i arbeidet, 
sammen med flere andre tjenester.  

Den omfattende oversikten er nå tilgjengelig på Nærøysund kommunes hjemmesider. Her kan du 
finne oversikt over alt fra befolkningssammensetning til innbyggernes levevaner og helsetilstand. 
Statistikken og øvrig informasjon er kategorisert på ulike områder og er oversiktlig å finne fram i.  

 

 

1 Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen er fornøyd med at de nå har fått klart 
oversiktsdokumentet som viser oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i Nærøysund 
kommune. 



Holdes oppdatert 

– Målet med oversiktsdokumentet er at det skal ligge til grunn for videre arbeid med planverk samt 
satsinger og prioriteringer i kommunen. Samtidig er dette et viktig kunnskapsdokument som også 
skal kunne brukes av andre for å se hvordan befolkningen i kommunen er sammensatt og 
folkehelsetilstanden i kommunen, sier Anne Lene Gregersen.  

Oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år. Det skal derimot holdes oppdatert med de 
nyeste opplysningene når de kommer.  

Hele oversiktsdokumentet og alle opplysningene kan du finne her: 

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planverk/oversikt-over-
helsetilstand/ 

 

 

 

Ledige stillinger i 0-24-samarbeidet 
 

Det er denne uken lyst ut flere stillinger i forbindelse med 0-24-samarbeidet som er et prosjekt 
som starter opp i løpet av året.  
 
0 – 24 samarbeidet som har som formål å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres 
familier, samt økt samarbeid mellom tjenestene. 0-24 samarbeidet vil bidra til at alle barn og unge 
får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.  

Gjennom dette så lyser Nærøysund kommune ut flere stillinger for å kunne oppfylle intensjonene i 
prosjektet. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år. Stillingene er tilknyttet til hvert sitt delprosjekt.  

Det lyses en 100 prosentstilling som Tidlig inn-koordinator, 100 prosentstilling som 
Familiekoordinator, samt 50 prosent stilling som prosjektmedarbeider – Inkludering i fritid. Mer om 
stillingene kan du se på Nærøysund kommunes hjemmeside. 

I tillegg lyses det nå ut en 50 prosent stilling som kulturmedarbeider. 

 

Du kan se full utlysning av alle stillingene her: 

https://www.naroysund.kommune.no/for-ansatte/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-0-24-
samarbeidet.14641.aspx 

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planverk/oversikt-over-helsetilstand/
https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planverk/oversikt-over-helsetilstand/
https://www.naroysund.kommune.no/for-ansatte/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-0-24-samarbeidet.14641.aspx
https://www.naroysund.kommune.no/for-ansatte/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-0-24-samarbeidet.14641.aspx
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