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Første ledersamling er gjennomført

Nesten alle med lederfunksjon i Nærøysund kommune, samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud var samlet på Kolvereid
for kommunens første ledersamling.

Så å si samtlige med lederansvar i Nærøysund kommune, samt hovedverneombud og
hovedtillitsvalgte var onsdag og torsdag samlet til tidenes første ledersamling for den nye
kommunen. HMS, regelverk og presentasjon av organisasjonen var hovedpunktene på samlingen.

Nærøysund kommune har en organisasjonsstruktur med fire ledernivå. Med Kommunedirektør på
toppen, kommunalsjefer og andre stabsledere på nivå to, etatsjefer på nivå tre og avdelingsledere på
nivå fire. Totalt er det mellom femti og seksti personer med lederoppgaver på ett av disse nivåene.
Og onsdag og torsdag var så å si samtlige samlet til Nærøysund kommunes første ledersamling. Her
var også kommunens hovedverneombud og de fire hovedtillitsvalgte med.

Presentasjonsrunde

De rundt seksti deltakerne på ledersamlingen fikk i
løpet av et par dager litt grunnleggende informasjon
som kan være nyttig å ha med seg videre. I
ledergruppen så er det både en del som er helt ferske
med denne type oppgave og en del som har lang
ledererfaring. Det var HR-avdelingen som hadde
hovedansvar for samlingen, og det var ikke noe mål å
gå grundig inn på alle områder som lederne må kjenne
til, men gi en innføring. Det legges opp til oppfølging
senere på de ulike områdene.
På møtet så fikk kommunedirektør Hege Sørlie
presentere sin ledergruppe, som blant annet består av
Ulla Haug, som er kommunens HMS-rådgiver ga lederne
grunnleggende innføring i HMS-arbeidet i Nærøysund
kommunalsjefene. Kommunalsjefene på sin side fikk
kommune.
presentere alle sine etatsledere og avdelingsledere. Det
var også presentasjon av HR-avdelingen og deres
oppgaver, samt gjennomgang av HMS-arbeidet, sykefraværsoppfølging økonomireglement og
personvernsarbeid.

Felles lederkultur
En viktig målsetning med samlingen var også det å begynne å bygge en ny felles lederkultur i
Nærøysund kommune. Det skal være slik at regelverk og rutiner skal bli tilsvarende likt håndhevet i
hele organisasjonen. Det var også en målsetning fra ledelsen at samlingen skulle skape en ny VIkultur i Nærøysund kommune. Det må bli slutt på å snakke om oss og dem, enten en snakker om
kolleger som tidligere tilhørte den andre kommunen eller om en snakker om kolleger i andre
virksomhetsområder. Nå skal det snakkes om vi og oss. Kommunaldirektør Hege Sørlie sa at hun ville
at lederne skal være gode rollemodeller på dette området.
– Vi er inne i et stort endringsprosjekt, og det krever mye energi, men vi skal få til dette, sa
kommunaldirektøren til sine lederkolleger.
Neste ledersamling blir
i slutten av mars. Da
blir det en
endagssamling.

Lederne avsluttet samlingen med
gruppearbeid

Utvalg for natur og næring samlet for første gang

Utvalg for natur og næring hadde sitt første møte på torsdag. Fra venstre Jan Erik Sørhaug (Ap), Stein Bakken (FrP), Halvard
Laugen (Sp), utvalgssekretær Roger Andersen, utvalgsleder Gunnar Eirik Volden (Sp), kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes,
Dag Erik Thomassen (H), Roy Angelo (Ap), Tove Torstad (Ap), Svein Kåre Johansen (MDG) og Petter Stevik (KrF)

Torsdag var medlemmene i Utvalg for natur og næring i Nærøysund kommune samlet for sitt aller
første utvalgsmøte. Sju saker sto på sakskartet, samt at medlemmene fikk en innføring i
utvalgsarbeidet og mulighet til å møte noen av de fra administrasjonen som skal jobbe opp mot
utvalget.

I Nærøysund kommune er det valgt å ha to store utvalg på nivået under kommunestyre og
formannskap. Dette er Utvalg for folk og Utvalg for natur og næring. Utvalg for folk skal som navnet
indikerer i stor grad jobbe med saker som angår folks hverdag, som helse, velferd, oppvekst og skole.
Utvalg for natur og næring skal som dette navnet viser jobbe med natur- og landbruksspørsmål,
reguleringsplaner, næringssaker og tilsvarende.

Innføring i utvalgsarbeid
Formannskap og kommunestyre kom i gang allerede før Nærøysund kommune var oppe og gikk.
Utvalgene har sine første møter nå på nyåret. Utvalg for natur og næring var altså først ut og hadde
sitt første møte på torsdag. Møtet åpnet med en presentasjon av de to fagområdene som skal jobbe
tettest opp mot. Det vil si Teknisk og Strategi og samfunn. Kommunalsjef Teknisk Håvard Hernes
presenterte sin avdeling, mens strategi- og samfunnssjef Camilla Vågan presenterte sine
medarbeidere og det denne avdelingen jobber med. Vågan ga politikerne også en innføring i
utvalgsarbeid og hvordan det politiske og administrative nivået samarbeider.

Nytt møte neste uke
Utvalg for natur og næring behandlet sju saker på møtet. Hovedsakelig var dette reguleringssaker av
ulik slag. Allerede førstkommende torsdag, den 30. januar skal utvalget ha nytt møte. Da på Rørvik.
Samme dag skal Utvalg for folk ha sitt første møte. De skal ha sitt møte på Kolvereid.

En annerledes skoleuke

Emma Høvik deltok på maleverkstedet. Her er hun i starten med å male månen. Hun har ikke malt så mye før, men syntes
dette har vært gøy.

Det har blitt en tradisjon ved Rørvik skole at i uken som leder opp mot nyttårsballet er en
kulturuke der alle ungdomsskoleelevene får være med på ulike kulturverksted. Elever fra både
Rørvik og Austafjord skoler samarbeider om dette.

Rundt i gangene på Rørvik skole så er det ikke som vanlig denne uke. Det pyntes, øves, bakes, skrives,
males, sys og ordnes. Alle 171 elevene på ungdomstrinnet er engasjert i kulturuken på skolen. Det
har blitt en tradisjon at den uka det arrangeres nyttårsball på skolen så aktiviseres alle elevene på
ulike kulturverksted.
– Tidligere var det sånn at de som var med på underholdningen på skoleballet hadde mye å gjøre i
uken før ballet. Mens andre ikke hadde så mye å gjøre. Derfor innførte vi en kulturuke hvor elevene
kunne velge å være med på forskjellige
aktiviteter. Da har alle noe å holde på med
og blir med på å forberede skoleballet, sier
lærer Aslaug Hestø, som har ansvaret for å
koordinere kulturuka.

Tretten valg
Elevene er denne uka fordelt på tretten ulike
poster. Mange jobber fortsatt med
underholdningen til nyttårsballet. Blant
annet er det en egen skrivegruppe som lager
sketsjer og innslag som de selv skal framføre,
noen lager video som skal vises fram og en

Ingrid Lysø, Liv Engesvik og Aurora Kjeåsen var med på det som kalles
kreativt realfag. Her jobber de med å kunne bygge det høyeste tårnet
av spagetti og marsmellows. De som jobbet med realfag løste også
flere andre oppgaver.

del er på lyd og lys-gruppa som skal ha ansvar for det tekniske på nyttårsballforestillingen. Det er
også en del som deltar på dansekurs. Dette ledes for tredje år på rad av Daniel Grindeland fra
dansegruppa Absence Crew.
Andre elever bidrar på andre
måter mot ballet, blant annet
som pyntegruppe og laging av
dekorasjoner. Elevene hadde
også mulighet til å velge
baking, redesign, natur,
realfag, programmering,
dukketeater og journalistikk.
Sistnevnte gruppe fikk i
oppdrag å dokumentere det
som hendte. Blant annet på
en veggavis.

Får prøve nye områder

Klaudia Ewa, Andrine Storvold, Sigurd Hansen, Selma Rosenvinge og Julie Larsen er
blant de som er i skrivegruppa og som jobbet med å lage sketsjer til nyttårsballet.

Det er 171 elever som er i sving. Det har blitt en tradisjon at dette er et samarbeid mellom Rørvik og
Austafjord skole. Elevene fikk komme med ønsker på hva de ville være med på. Aslaug Hestø forteller
at ikke alle fikk oppfylt førsteønsket sitt, men de fleste får være med på en av sine tre øverste ønsker.
I tillegg til at det er med elever fra to skoler så består gruppene av elever fra alle tre klassetrinnene
på ungdomsskolen. Det gjør at elevene blir bedre kjent med også de som går i andre klasser.
Kulturuka gir også mulighet for elevene å lære noe nytt, ofte noe de ikke kan fra før. Det gjør at de
får utfordre seg litt og prøve seg fram på nye områder.
Torsdag kveld var det klart for nyttårsball og da fikk alle elevene vise fram det de har forberedt i
løpet av kulturuka.
Se flere bilder fra kulturuka på kommunens nettside, naroysund.kommune.no

Denne gjengen var ansvarlig for at
forestillingen under nyttårsballet gikk bra
ved å ha ansvar for lyd, lys og scenerigging.

Røykutvikling på Rørvik sykestue

Det ble satt i gang evakuering av beboere da det ble oppdaget røykutvikling på Rørvik sykestue. De ansatte håndterte
situasjonen på helt riktig måte.

Natt til fredag 24. januar ble det satt i gang evakuering av beboere ved Rørvik sykestue. Det var
røykutvikling i et teknisk rom som var årsak til dette. Det var ikke snakk om brann og det ble raskt
kontroll over situasjonen.

Det var litt før klokka 04.00 at det ble meldt om røykutvikling på Rørvik sykestue. Brannvesenet og
ambulanse var raskt på stedet og ansatte begynte å forberede evakuering av beboere. Det ble
konstatert at det ikke dreide seg om en brann, men at røyken skyldtes overoppheting av en
kompressor på en varmepumpe på teknisk rom i underetasjen. Røyken spredte seg ikke oppover i
etasjene til beboerrommene.
Ivar Kvalø som er ansvarlig for Nærøysund kommunes beredskap og krisehåndtering berømmer de
ansatte for rask og riktig behandling i forbindelse med situasjonen som oppsto. De fikk evakuert
beboere ut på gangen, klar for å få dem ut. Beboerne slapp å gå ut da det ble klart at det ikke var
brann.
– Vi har øvd mye på slike situasjoner og de ansatte håndterte dette på helt riktig måte. Vi har gode
rutiner på dette og senest rett før jul var de ansatte med på en omfattende brannøvelse, så de er
godt drillet sier Kvalø.
Beboerne fikk komme tilbake på rommene sine etter kort tid.

Vellykket nyttårskonsert

Nærøysunds kulturskole var godt representert på konserten. En stor andel av lærerne stilte opp som konsertens husband og
Sølvi Vik Brækkan og Anne Bråtteng sørget for kveldens operainnslag. Her med assistanse fra Ingebjørg E. Kornerud.
Foto: Knut Sandersen, Ytringen

Over 200 publikummere og omtrent like mange utøvere var med på å skape en fin ramme rundt
åpningskonserten for Nærøysund kommune sist lørdag. Det første felles kulturarrangementet i den
nye kommunen viste at Nærøysund har et spennende og variert kulturliv.

Nærøysund kommune hadde fått med
seg flere av kommunens kor, korps,
teatergrupper og solister for å skape
en kulturell ramme rundt inngangen til
en ny kommune. Kulturhuset på
Kolvereid var i tre timer lørdag kveld
fylt med musikk av et vidt spekter av
sjangere. Det var korpsmusikk,
trekkspillmusikk, viser, korsang, opera,
rock og mer til. Det var også plass til litt
revyinnslag og unge teaterutøvere. De Med sin legendariske "Måne over Nærøysund" så avsluttet Åge Hartvigsen
profesjonelle gjestene fra Transjoik og konserten med assistanse fra blant annet husbandet.
Quintus som bød på en avdeling med
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samiskinspirert funky musikk satte en ekstra spiss på konserten.
Tilbakemeldingene
på konserten har
vært gode og
arrangørene er veldig
takknemlig for at så
mange av de lokale
kulturkreftene stilte
opp for å gjøre dette
til en allsidig og
vellykket kulturkveld.

Bandet The Leftovers med
blant annet kommunens
varaordfører Terje
Settenøy på gitar sørget
for konsertens
rockeinnslag
Foto: Knut Sandersen,
Ytringen

1 Ordfører Amund Hellesø og kommunedirektør Hege Sørlie var
kveldens vertsskap og ledet publikum gjennom konserten.
Foto: Knut Sandersen, Ytringen

Lillian Lyngstad framførte Nærøysundsangen "Kystrike i
Trøndelag" skrevet av Sturla Nordbøe og datteren Margareth N.
Brøndbo.
Foto: Knut Sandersen, Ytringen

