NYHETSBREV FOR ANSATTE
Mandag 21. desember 2020

Nærøysund
kommune

Takk for
innsatsen i et
annerledes år
– 2020 skulle være året vi virkelig fikk startet arbeidet med å bygge nye Nærøysund
kommune. I stedet har det blitt et annerledes år da koronaen traff oss i vår. Jeg vil takke
alle kommunens ansatte for innsatsen i dette spesielle året, sier kommunedirektør Hege
Sørlie i sin julehilsen til de ansatte i Nærøysund kommune.
1. januar 2020 var en milepæl da Nærøysund kommune endelig ble en realitet. Vi var godt i gang med
arbeidet med å bygge vår nye kommune og da nyåret kom skulle vi virkelig sette inn støtet og få til en god
kommune å jobbe i for dere nesten 1000 ansatte og en god kommune å bo i for de godt over
9600 personene som bor her.
Men den 12. mars opplevde vi og resten av Norge at mye av det vi hadde planlagt for 2020 stoppet opp og
ble satt på vent. Den nye koronahverdagen hadde stor innvirkning på hverdagslivet også for oss her i en
kommune som har hatt svært lave smittetall.
Ansatte i Helse- og omsorg måtte kaste seg rundt. Det måtte lages smitterutiner, det ble opprettet koronatelefoner, teststasjoner og nye arbeidsmåter ble innført for å begrense en eventuell smittespredning.
Hverdagen for beboerne ble også endret med besøksrestriksjoner og mindre sosial omgang.
Innen Oppvekst og familie ble skoler og barnehager stengt, alt av kultur- og idrettsliv ble stoppet opp.
Hjemmeskole ble noe alle ble mer eller mindre vant til – både lærere, elever og foreldre. Kohorter ble et
nytt ord som mange lærte seg. Etter hvert som skolene og barnehagene ble fylt med elever, barn og
ansatte igjen ble hverdagen ikke helt slik den hadde vært før 12. mars.
Renholdere og vaktmestere har hatt travle dager, og har vært spydspissen i arbeidet med å holde byggene

våre rene for å forhindre smittespredning. Den viktige innsatsen til våre ansatte i denne arbeidsgruppen
har vært særs viktig i 2020. Også øvrige ansatte innen Teknisk har vært nødt til å tenke andre rutiner i sitt
arbeid for å begrense smittefaren.
For mange av oss som har jobbene våre på kontorene på kommunehusene og andre kommunale bygg ble
det en ny opplevelse med hjemmekontor, og vi fikk en bratt læringskurve i å bruke Teams og andre digitale
verktøy for å holde kontakten med våre kolleger som i stor grad også satt ved hvert sitt spisebord,
gjesterom eller et annet egnet hjemmekontorsted. Det har gått bra, selv om mange både her og på andre
enheter savnet den daglige omgangen med kolleger.
2020 har virkelig vært annerledesåret. Bare ikke slik vi tenkte det da vi gikk inn i vår nye kommune
Nærøysund. Nå håper vi at mye kan normalisere seg i løpet av 2021 og vi kan fortsette det arbeidet som ble
startet før 12. mars med å gjøre Nærøysund til den kommunen vi alle ønsker oss.
Vi har ennå ikke fått informasjon om når vaksinering mot Covid-19 kan starte i Nærøysund, men har et håp
om vi kan starte om ikke lenge. Det vil være et viktig steg mot en mer normal hverdag. Fram til da må vi
fortsatt ha høyt fokus på smittevern og god hånd- og hostehygiene. Det er spesielt viktig nå i juletiden når
barn og familie kanskje kommer hjem for å feire sammen med dere, eller dere skal ut og feire sammen med
deres familier andre steder.
Jeg vil med dette ønske alle en hjertelig God Jul, med håp om at 2021 blir annerledes på en annen og mer
positiv måte enn det 2020 har vært.
Bruk jula til å slappe av, kos dere og samle krefter etter året 2020.

God jul og Godt Nyttår!!!
Hege Sørlie, Kommunedirektør

Kommunedirektør Hege Sørlie oppfordrer alle ansatte i kommunen til å
kose seg i jula, selv om det blir veldig forskjellig fra det vi
er vant til.

Nærøysund
kommunes
bilpark
blir mer
elektrisk
Nærøysund kommune vil fra neste
år ha mange slike elbiler fra
Peugeot i sin tjeneste. Brukerne av
bilene fikk være med og prøve da
anbudsvinnerne nylig hadde visning på
Rørvik.

I løpet av neste år skal Nærøysund kommune bytte ut de fleste av bilene som har en leasingavtale. Det er nå i stor grad klart hvilke biler som skal kjøre rundt med kommunelogo
de kommende årene.
Nærøysund kommune har mange kjøretøy, en god del av dem går på leasingavtaler. Etter en anbudsrunde
er det bestemt at det er Høylandet Auto AS og Autoplan AS som har fått avtale om å sørge for leasingbiler
til Nærøysund kommune de kommende tre årene. Blant annet vil hjemmetjenesten, helsestasjonen og
fellestjenesten på rådhusene får nye biler i løpet av 2021.
Elbiler kommer
Det er et kommunestyrevedtak på at minst 50 prosent av bilparken til kommunen skal være elektrisk innen
2023. De bilene som kommer i løpet av neste år bidrar til dette. 15 av de 22 bilene som er bestilt er
elektriske, i tillegg anskaffes det fire hybridbiler i denne omgang.
Det er i hovedsak Peugeots modell E 2008 som skal sørge for flere elbiler i kommunen. Den har over 30 mil
rekkevidde og omtales som en mini-SUV.
Det blir BMW-er som blir kommunens hybridbliler i denne omgang, i tillegg vil leasingavtalen medføre at
det kommer to ulike Skoda-modeller, samt Volksvagen Transporter inn i kommunal tjeneste i årene
framover. Det blir også varebiler fra Peugeot.

Brukerne har vært med
Det har vært sterk involvering av de som skal bruke bilene i arbeidet med å velge kjøretøy i den nye
leasingavtalen. Både i forkant av anbudsprosessen og i arbeidet med å velge egnede biler har representanter fra de ulike tjenesteområdene blitt tatt med i arbeidet. I november var leverandørene til stede på Rørvik
og med seg hadde de eksemplar av de bilene fra sitt utvalg som var aktuell for bruk av tjenestene i Nærøysund. Der fikk de som skal bruke bilene både stille spørsmål til representanter fra leverandørene og også
prøve den før det endelige valget ble tatt. Levering av disse bilene vil skje fra januar og framover.
Nye ladepunkter
Det startes nå et arbeid med å få på plass ladepunkter på basene der bilene skal være. Det er også avgjort
hvordan bilene skal profileres. Det er forholdsvis enkelt med kommunenavn og kommunevåpen på døra.
Denne merkingen er en del av kommunens avtale med Bjørn H Design om skilting og profilering.

De ansatte i tjenestene som skal bruke bilene som nå skal inn i kommunens leasingssystem fikk prøve bilmodellene og stille
spørsmål til representantene fra leverandørene under en samling i november. Kommunen vil lease en ny Volksvagen
Transporter av modellen til venstre. Det vil også være et par utgaver av de to Skoda-modellene på bildet.

Hedret renholderne etter et travelt år
Kommunens renholdere er blant de som har fått merke koronasituasjonen 2020 ekstra
mye. Det har vært mye fokus på smittevern og med det ekstra renhold. Det har gitt travle
dager for denne yrkesgruppen. Derfor var det i år ekstra viktig å markere renholdernes
dag.
Renholdernes dag markeres årlig den første mandagen i desember. I Nærøysund ble markeringen gjort
noen dager senere i år. Det skjedde da alle som jobber innen dette fagfeltet i kommunen var samlet til en
julelunsj med litt faglig tilbehør å fredag den 11. desember.
Samlingen foregikk i storsalen i Nærøysund kulturhus, og både enhetsleder Erik Jakobsen og representanter
fra Fagforbundet var til stede for å gi litt ekstra oppmerksomhet til renholderne.

Søker etter ny økonomisjef
Nærøysund kommune er på jakt etter ny økonomisjef. Fred Moen slutter i stillingen i løpet av
våren for å starte i jobb i lokalt privat næringsliv.
Vet du av noen som kunne tenkt seg en spennende jobb som økonomisjef i Nærøysund kommune,
da bør du tipse vedkommende om dette.
Du kan se mer om stillingen her:
https://790000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4322545718?language=nb&link_source_id=0
Nærøysund kommune har forøvrig utlyst ledige vikariat som ergoterapeut og pedagogisk leder ved
Kolvereid barnehage de siste ukene.
Du kan se alle ledige stillinger i kommunen her:
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=790000&companyid=790000#search

Viderefører ordning med gavebrev
Nærøysund kommune har innført en ordning med markering av ansatte med langt ansettelsesforhold i kommunen. Etter 20, 30 eller 40 år i kommunen deles det ut gavebrev. De
første brevene er delt ut nå før jul, mens andre som har nådd disse milepælene i 2020 vil
få det på nyåret.
Ordningen som Nærøysund kommune har innført er en videreføring av det som Vikna kommune hadde.
På grunn av dette så har HR-avdelingen god oversikt over ansienniteten til de som jobbet i Vikna. Det jobbes nå med å få den samme oversikten for ansatte som tidligere var en del av Nærøy kommune.
Oppmerksomheten til de ansatte skal etter statuttene deles ut i forbindelse med en markering på avdelingen der vedkommende jobber. De første gavebrevene ble delt ut nå i førjulstiden. Ettersom oversikten
over hvor lenge ansatte fra gamle Nærøy har jobbet ikke er helt komplett vil de som ikke får gavebrev nå få
det på nyåret, men alle skal få, uansett hvilken kommune de har sine første 19, 29, eller 39 år fra.
Beløpet på gavebrevet utbetales over lønnssystemet.

Nærøysund kommune har innført
samme ordning med gavebrev til
ansatte med lang fartstid i
kommunen som Vikna hadde. Alle
ansatte, uansett hvilken kommune
de jobbet i tidligere vil få tildelt
gavebrev av denne typen.

Se ordførerens videohilsen til innbyggere
og ansatte i Nærøysund:
Ordfører Amund Hellesø har laget en videohilsen til alle innbyggere og ansatte i kommunen i forbindelse med denne spesielle juletiden. Ordføreren kommer både med råd og oppmuntring i videoen du
kan se på kommunens facebookside og YouTube-kanal.
Adressen til videoen
på YouTube er:
https://www.youtube.com/watch?v=Sueu2R-WXyw&feature=youtu.
be&ab_chan-

Nøkkrosa ble offisielt åpnet

Det nye bibliotek- og skolebygget på Kolvereid har fått navnet Nøkkrosa. Det ble avslørt
på den offisielle åpningen som gikk av stabelen tirsdag 15. desember.
Åpningsseremonien foregikk med alle elever og ansatte, samt formannskap og deler av den kommunale ledelsen til stede. Alle andre måtte følge med på direkteoverføringen på nett. Koronasituasjonen
gjorde at ikke allmennheten kunne være fysisk til stede på åpningen.
Nybygget har blitt tatt i bruk i løpet av høsten av de tre enhetene som skal holde til der. Kolvereid skoles barnetrinn var først på plass ved skolestart. Nærøysund bibliotek og Nærøysund kulturskole avdeling Kolvereid har kommet på plass etter hvert.
Det har vært ønske om å gi bygget et navn som reflekterer alle de ulike bruksområdene. Det ble utlyst
en navnekonkurranse hvor rundt 90 forslag kom inn. En navnekomité endte til slutt på navnet Nøkkrosa. Navnet kan forbindes med Nærøys gamle kommunevåpen, men først og fremst er det et symbol på
vekst, utvikling og noe unikt for vår kommune. Den røde nøkkrosa har utviklet seg her og god innsats
fra mange har gjort at den har blitt levedyktig. Denne veksten og muligheten til å blomstre gjenspeiles i
alle enhetene i nybygget.
Du kan se opptak av hele åpningsseremonien her:
https://www.youtube.com/watch?v=xJPl2OeABIQ&feature=youtu.be&ab_channel=N%C3%A6r%C3%B8ysundkommune

Råd som reduserer
risiko for smitte i
julen
Kommuneoverlege Sabine Moshövel har på kommunens nettsider
kommet med råd til befolkningen
som skal bidra til å redusere
risikoen for smittespredning i
julehøytidligheten. Du kan også få
rådene her:
Generelt

• De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom personer som ikke bor
sammen eller er tilsvarende nære. Legg til rette for at gjestene kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til hver gjest eller papirhåndklær.
• Få kontakter: Rådet om å redusere antall personer du har kontakt med over tid gjelder fortsatt. Begrens
også antallet personer du treffer og varigheten av samværet. Tenk nøye gjennom hva som er nødvendig av
sosiale sammenkomster og overnattinger, og hva du kan klare deg uten.
• Samme gruppe: En måte å begrense antall kontakter på er å holde seg til samme gruppe, der de samme
personene møtes over tid. Dette kan være en idé hvis du reiser på besøk til andre deler av landet. Da kan
du overnatte hos slekt eller venner over flere dager hvis du holder deg i den samme gruppen. Avstandsrådene gjelder imidlertid fortsatt innad i gruppen.
• Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du ikke dra på besøk
eller delta i juleselskap. Det samme gjelder om du er i karantene. Du kan heller ikke reise med fly eller annen offentlig transport, og bør ikke dele privat transport med noen. Bli hjemme eller avlys hvis du selv eller
noen i familien din er syk. Det kan være lurt å ha en plan B for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety
at du/dere må feire julen alene, og selv om det er leit, er dette ett av de viktigste tiltakene for å begrense
smittespredningen. Hvis mulig, kan du/de som må bli hjemme, delta digitalt. Husk alltid å teste deg hvis du
har symptomer på luftveissykdom!
• Delt omsorg: Barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, kan ha normalt samvær med sine
foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, følges vanlige smittevern- og karanteneråd.
• Faste lekekamerater: Barn kan fortsatt leke med sine faste lekekamerater, enten i kohorten eller med
noen andre faste venner. Det er fint om barna leker ute, men noen faste venner kan også komme på besøk
inne.

Reiser, besøk og overnatting

Begrens innenlandsreiser som innebærer kontakt med andre på reisen. Det er ikke anbefalt å reise til utlandet om det ikke er strengt nødvendig. Om du likevel reiser, er det svært viktig å være forsiktig på reisen og
overholde karantenebestemmelsene når du kommer tilbake.
• Reiser: For mange kan det være nødvendig å reise for å besøke familie eller venner i julen, og det er derfor mulig med overnatting av de nærmeste.

• Overnattingsbesøk: Den generelle anbefalingen om maksimalt 5 gjester på besøk, i tillegg til de som bor i
husstanden, gjelder for overnatting også. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan dere være flere.
Det innebærer at én familie kan overnatte selv om de har mange barn. Du kan imidlertid ikke innlosjere
flere enn at du kan sikre minst 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller
er tilsvarende nære.
• Tiden: Jo lenger tid man er sammen, desto større er risikoen for at noen som er eller blir smittsomme
smitter andre. Det er likevel lavere smitterisiko ved å ha besøk av de samme 5 personene over tid, enn å ha
nye gjester hver dag.
• Risikogruppe: Hvis vertskap eller overnattingsgjester er i en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn.
Vurder å redusere antall gjester.
• Soverom: Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom.
• Renhold: Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Husk eget
håndkle.
• Fra område med mye smitte: Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Det
gjelder særlig før du skal treffe personer i risikogrupper.
• Hytte: Ved reiser til privat eller leid hytte, gjelder de samme rådene som for gjester og overnattingsbesøk
i eget hjem.

Juleselskaper

• Maks. to julesamlinger: Du kan ha eller delta på inntil 2 slike samlinger i løpet av julen. Du bør altså ikke
ha besøk av 10 gjester to ganger, og i tillegg dra på besøk der du er en del av andres 10 gjester de andre
dagene i julen. Da blir det totale antallet kontakter svært mange per person.
• Plassen begrenser: Selv om du kan ha inntil 10 gjester to av dagene, kan du ikke ha flere enn du har plass
til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand.
• Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester tilhører en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å
redusere antall gjester.
• Alkohol: Husk at høyt inntak av alkohol kan redusere etterlevelsen av smitteverntiltak.
• Utendørs: Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan du være sammen med flere uten at det
innebærer høy smitterisiko, så fremt dere holder god avstand. Gå gjerne en tur sammen, ha samling rundt
bålet eller ta en akedag.

Husk at det er håp om et lettere 2021!

God jul og godt nyttår!

