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Fredag 19. februar 2021 Nærøysund 
kommune

Avsluttet sitt 
siste regnskap

Fredag 19. februar har økonomisjef Fred Moen sin siste arbeidsdag i Nærøysund kommu-
ne. På vei ut er han i avslutningsfasen med årsregnskap for 2020. Fra 1. juni er det 
Marianne Bakken Gyøry som er Nærøysund kommunes økonomisjef. 

De foreløpige regnskapstallene for 2020 skal presenteres for kommunepolitikerne neste uke. Det viser et 
netto driftsresultat omtrent som forventet. 
– Det er omtrent som vi hadde budsjettert, så det er positivt, sier Fred Moen, som fredag altså har sin siste 
arbeidsdag i Nærøysund kommune. Fra og med 1. mars er han å finne i jobben som biologisk controller i 
NTS-gruppen. Moen kom fra stillingen som økonomisjef i Nærøy kommune og har jobbet i kommunens 
økonomiavdeling i sju år. Han har også jobbet mange år innen skatteetaten, samt noen år i 
revisjonsbransjen. 

Havbrukspenger har gitt godt resultat
Det foreløpige regnskapet som straks skal legges fram er det første etter at Nærøysund kommune ble eta-
blert. Det viser som et godt netto driftsresultat. Resultatet må i hovedsak tilskrives to faktorer. Den viktigste 
er overføringene fra havbruksfondet. Grunnen til at regnskapet i tillegg ligger noe over budsjett er på grunn 
av lavere rente på lån i forhold til det som var budsjettert. 
Korrigert for blant annet havbruksfondet, avsetning til bundne fond og premieavvik på pensjon er 
kommunens netto driftsresultat negativt. 
– Overføringene fra havbruksfondet kan bli noe usikkert i framtiden. Dette gjør at Nærøysund må fortsette 
arbeidet mot en fortsatt bærekraftig økonomisk drift i årene framover.  

Fred Moen overlater nå økonomisjefstolen til nye 
krefter



Økt disposisjonsfond
Den avtroppende økonomisjefen ønsker ikke å svartmale den økonomiske situasjonen i kommunen, men 
mener at det må jobbes godt fra både administrasjon og politisk hold i årene framover for å sikre et 
bærekraftig driftsnivå. Det bør gjøres ved å redusere lånegjelden og jobbes aktivt med tilpasninger av drif-
ten. Dette krever en langsiktig strategi for kommunens drift og investeringer for årene fremover.
Fred Moen peker også på at kommunen har godt med reserver på fond som kan være gode å ha i årene 
fram til man igjen oppnår en sunn og bærekraftig drift. Også i 2020 ble det tilført midler til det kommunale 
disposisjonsfondet. 

Ny økonomisjef er klar
Det er nå også klart hvem som blir Fred Moens arvtaker som økonomisjef. Det er Marianne Bakken Gyøry. 
Hun er opprinnelig fra Namsos, med aner fra Nærøysund. I dag jobber hun i en stilling i Nordisk Råd i 
København. Den nye økonomisjefen vil tiltre i stillingen 1. juni. Fram til den tid er det Otto Kjøglum som vil 
fungere som økonomisjef i Nærøysund. Han har hatt denne stillingen både i Nærøy og Vikna, og er dermed 
godt kjent med rutinene. 
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Vinterferien står for døren. Det gjør den mens vi ennå sliter med koronapandemien. Her kommer noen 
råd fra Nærøysund kommune i forbindelse med de vinterferiedagene.
– Alle nærøysundere som ønsker det kan reise på ferie til hytter og hotell i Norge, og vi lar også folk som 
bor andre steder i landet komme hit til oss. Samtidig er det viktig å huske på smittevernrådene, sier ordfø-
rer Amund Hellesø i Nærøysund kommune.

Hold deg innenlands
Nærøysund har hele tiden fulgt de nasjonale smittevernrådene. Det gjør vi også i vinterferien. Regjeringen 
lanserte sine vinterferieråd før helgen, og disse gjelder også i Nærøysund. 
I rådene anbefales det ikke å reise utenlands. Dette fordi det fortsatt er stor fare for importsmitte. Men 
du kan reise innad i landet. Enten til din egen hytte, en hytte du har leid eller til et hotell. Det anbefales 
derimot at du unngår kollektivtransport så langt det er mulig. 
Det er viktig at du setter deg inn i smittevernrådene til de stedene du eventuelt skal til. Du bør unngå å 
oppsøke steder med mye folk og begrens antallet personer du har nærkontakt med. Gjeldende nasjonale 
anbefalinger er at du kan ha inntil fem besøkende i ditt eget hjem. Dette gjelder på hytta også. Skal flere 
enn fem personer utenfor samme husholdning samles bør man gjøre det utendørs. Hold minst en meters 
avstand til andre enn de du bor med til vanlig. 

Hold smitten nede
Ønsker du å besøke Nærøysund i vinterferien er du velkommen til det. Rådene fra regjeringen er at da bør 
du følge samme retningslinjer her som der du bor til vanlig. 
Føler du deg syk og har symptomer på det som kan være koronaviruset bør du holde deg hjemme og sør-
ge for å bli testet. Det gjelder både deg som har tenkt å komme på besøk hit og for nærøysundere som har 
planlagt å reise bort. Husk at koronasmitten ikke tar ferie. 

– Vi håper at alle 
nærøysundere som 
skal ha vinterferie 
den kommende 
tiden får et trivelig 
avbrekk i ferien.  
Kos dere, men husk 
samtidig på smit-
tevernrådene, sier 
ordfører Amund 
Hellesø i Nærøysund 
kommune. 



Torsdag 18. februar ble den 714. dosen med koronavaksine satt i Nærøysund kommune. 
Foreløpig går vaksineringen helt etter planen, og de fleste som får tilbud takker ja til 
vaksinen. 

De 714 dosene med vaksine er satt på totalt 540 nærøysundere. 174 personer i Nærøysund er fullvaksinert 
med to vaksinedoser. 366 personer har påbegynt vaksinering og venter på dose 2. Blant de ferdigvaksinerte 
er 42 helsepersonell i kommunen.

Ferdig på sykehjem og omsorgsboliger
Nå i uke 7 er alle beboere på sykehjem, og bemannende omsorgsboliger for eldre ferdigvaksinert med dose 
2.
Alle hjemmeboende over 85 har fått tilbud om vaksinedose 1, denne gruppen vil bli ferdigvaksinert om 3 
uker.
Vi vaksinerer nå i gruppe 3 det vil si hjemmeboende. De fleste som er 81 år eller eldre vil ha fått tilbud om 
dose 1 nå i uke 7.

I Uke 8 vil vi motta doser nok for å sette dose 2 for de som står for tur, men får ikke vaksiner til å starte opp 
flere med dose 1. 
Kommunen har fått beskjed om at vi må forvente å vaksinere i den stille uke. Dette betyr at de som får dose 
1 i uke 10 får sin andre dose i den stille uken.

Har satt 714 doser med vaksine
Så langt er det brukt 119 slike vaksineglass i Nærøysund



De fleste tar vaksinen
– Vi ser at det er gledelig mange som 
takker ja til vaksinen og vil berømme 
både pårørende og naboer som stiller 
opp slik at den eldre garden kan komme 
seg til vaksinelokalene som anbefalt, 
sier kommuneoverlege Sabine Mos-
hövel.
Foreløpig gjelder samme reglene og 
tiltak for vaksinerte og uvaksinerte med 
tanke på avstand, antall personer til 
besøk og på arrangementer samt te-
sting og karantene. Eneste unntak er at 
pårørende som kommer til regelmessig 
besøk for klemme sine kjære vaksinerte 
på sykehjem

Følger nasjonale prioriteringer
Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene for vaksinering, det vil si etter prioritert rekkeføl-
ge basert på alder og helsetilstand. Du vil få beskjed gjennom SMS eller oppringing fra Nærøysund kommu-
ne om når du er satt opp på vaksinering. Dette vil skje noen dager før aktuell vaksinedag.  Nærøysund kom-
mune vil ikke kontakte deg gjennom andre kanaler. All vaksinering mot covid-19 er frivillig og gratis i Norge. 

Lilly Olsen var en av de første hjemmeboende eldre som fikk koronavaksine. Det er 
Eva Myhre Måøy og de andre helsesykepleierne som setter vaksinene

Kommuneoverlege Sabine Moshövel er fornøyd med 
oppslutningen om vaksinering i Nærøsysund



Seks bilder som barna i Heimtun barnehage har malt ble denne uken auksjonerte bort. 
Det ga til sammen 24 000 kroner til parken i Rørvik. Dermed kan barna og lokalt nærings-
liv bidra til utvikling av parken som Rørvik Vel har store planer for. 

Barna i Heimtun Barnehage laget flere bilder av både nærområdet sitt og av sine drømmer for framtiden i 
forbindelse med sitt innspill om Nærøysund kommunes samfunnsplan. Bildene ble først stilt ut på 
biblioteket på Rørvik. Etterpå ble det bestemt at bildene skulle auksjoneres ut, og ungene ville selv at 
inntektene fra auksjonen skulle gå til utstyr i parken på Rørvik. 
Rørvik Vel har store planer for parken og jobber med et prosjekt som totalt vil koste rundt 3,2 millioner 
kroner. På ett av maleriene viste barna at de ønsker seg både karusell, lekestativ og trampoliner. Alt dette 
kommer på plass i parken. Dermed er barna bidragsytere til parken de har ønsket seg gjennom at de malte 
bildene som ble solgt på auksjon. 

Gode tilbakemeldinger
Auksjonen ble gjennomført denne uken og responsen fra lokalt næringsliv var god. Til sammen ble de seks 
bildene solgt for 24 000 kroner. Det er Nærøysund kommune som har organisert og gjennomført 
auksjonen på Facebook.
– Barna har vært veldig spente på om bildene skulle bli solgt. I dag jubler store og små i Heimtun 
barnehage etter at bildene ble solgt for 24 000 kroner. Vi er veldig glad for at kommunen har et næringsliv 
som ser verdien i barnas initiativ, og at barna i dag kan føle at de har gjort en jobb for å få drømmen om en 

Bildeauksjon ga godt bidrag til parken

Godt samarbeid mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet er viktig. Det er også bakgrunnen for 
auksjonen som har gitt 24 000 kroner i inntekter til parken i Rørvik. Fra venstre Knut Åge Rauø fra Rør-
vik Vel, Kim Arnø fra Folla Event, Ragnhild Brekk fra Nærøysund Aquaservice, Jim Bakken fra JB Service, 
Terje Sæternes fra Moveo, Svein Gustav Sinkaberg fra SinkabergHansen, Brit Helen Buvarp fra Heimtun 
barnehage og Martin Øie Lauten i Nærøysund kommune. 



lekepark realisert, sier styrer i Heimtun barnehage Brit Buvarp. Hun og resten av barnehagen retter en stor 
takk til de som la inn bud.
– Dere lærte barna at det nytter å vise engasjement i nærmiljøet og barna fikk erfare at samarbeid gir 
resultater. Sist men ikke minst, barna får kjenne på gleden og stoltheten av å gjøre en innsats til glede og 
nytte for mange andre, sier Buvarp. 

Fornøyde kjøpere
Det var bedriftene SinkabergHansen, Moveo, Mekon, JB-systems, Nærøysund Aquaservice og Folla Event 
som til slutt sikret seg maleriene. Representantene fra de fleste av disse fikk fredag morgen overlevert 
bildene, og alle synes dette er en fin måte å både få et bilde de kan henge på veggen og samtidig støtte en 
god sak. 
– Det er en artig måte dette blir gjort på, samtidig som det går til et godt formål, sier Svein Gustav 
Sinkaberg, som er konsernsjef i SinkabergHansen. Han sikret seg et bilde bedriftens fabrikk sett fra Gluggen 
i Rørvik. 
Brit Buvarp håper at barna kan komme på besøk til de bedriftene som har kjøpt bildene for å takke dem og 
se hva de gjør.

Et viktig bidrag
Knut Åge Rauø, som er leder for Rørvik Vel sier at det betyr veldig mye for arbeidet med å realisere planene 
at innbyggerne bidrar på denne måten, både barnehagen og de som har kjøpt bildene. 
– Det betyr mye at spesielt ungene har engasjert seg og tatt tak i at det skal skje noe på hjemstedet, sier 
Rauø.
Samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten i Nærøysund kommune er også veldig fornøyd med engasjementet, 
og legger til at denne samhandlingen mellom kommunen, næringslivet og de frivillige organisasjonene er 
med på skape den bolysten og blilysten som man ønsker. Det er det som er tanken bak samfunnsplansar-
beidet som var hele oppstarten til at barnehagen begynte med dette arbeidet og dermed malte bildene 
som nå er solgt på auksjon. 

Barna i Heimtun barnehage var spent på om bildene deres ble solgt i auksjonen. De ble glad 
da de fikk vite at de ble solgt for totalt 24 000 kroner. 



Nå får alle nyfødte i Nærøysund en nystrikket lue i gave. Det sørger husflidslagene i 
kommunen for. Utover 2021 er det ventet mange flere nyfødte enn et «normalår», der-
med blir det nok å gjøre for de som skal strikke luer. 

Det har i flere år vært tradisjon at nyfødte i tidligere Vikna har fått en stikket lue i gave fra helsestasjonen. 
Det har Vikna Husflidslag sørget for. Nå får også nyfødte med tilknytning til helsestasjonen på Kolvereid en 
varm lue i fødselsgave. For nå har Nærøy Husflidslag også satt i gang strikkingen av luer. 

Gave på hjemmebesøk
– Vi ble forespurt om vi kunne bidra med dette, og det sa vi selvfølgelig ja til. Mange av våre medlemmer 
satte i gang med stikkingen og de første luene har vi levert til helsestasjonen, forteller Marit Solum 
Andersen, som er leder i Nærøy Husflidslag. Det er luer i litt forskjellige farger og med noe forskjellig stil, 
men alle passer fint på små babyhoder. Luene skal helsesykepleierne og jordmødrene ha med seg som gave 
på første hjemmebesøk etter fødselen, som en hilsen fra husflidslaget og helsestasjonen. 
Alle nyfødte med tilknytning til helsestasjonen på Kolvereid som er født etter nyttår i år har fått lue i gave. 

Babyboom
Det ligger an til en travel tid for både de som skal strikke luer og følge opp nyfødte i tiden framover. Det 
varsles om en aldri så liten babyboom ved helsestasjonen på Kolvereid. I løpet av årets fire første måneder 

Husflids-
laget sørger 
for varme 
babyhoder

Emrik Engelsen Bull ble født 3. 
januar, og ble dermed nyttårs-
barnet i Nærøysund i 2021. Han 
er en av de som allerede har fått 
ny lue i gave av helsestasjonen 
og Nærøy Husflidslag. Mor Berit 
Sofie Engelsen setter stor pris på 
oppmerksomheten ved fødselen. 



vil det fødes rundt 30 babyer som har tilknytning til denne helsestasjonen. Det er omtrent det som er vanlig 
på et halvår i et «normalår». 
Bare så langt i år er det 10 nyfødte som har fått, eller skal få en lue i gave. Det blir travlere enn vanlig, 
samtidig synes de ansatte på helsestasjonen at det er positivt Nærøysund får en folketilvekst som følge av 
flere fødsler. 
– Det betyr mye for framtiden kommunen at det blir født mange barn, sier helsesykepleier Liv Pettersen, 
som samtidig er veldig takknemlig for bidraget fra husflidslaget. 

Emrik Engelsen Bull ble født 3. januar, og ble dermed nyttårsbarnet i Nærøysund i 2021. 
Han er en av de som allerede har fått ny lue i gave av helsestasjonen og Nærøy Husflidslag. 
Mor Berit Sofie Engelsen setter stor pris på oppmerksomheten ved fødselen.

Medlemmene i 
Nærøy Husflidslag 
har allerede levert 
en del luer til 
helsestasjonen, 
men må nok strikke 
flere ettersom det er 
varslet mange føds-
ler utover året.



En del av niendeklassingene ved Kolvereid skole satte seg onsdag 10. februar ned ved et 
festbord i kantina på skolen, sammen med spesielt inviterte gjester. Dette gjorde de for å 
være med på markeringen av at Trøndersk matmanifest fyller ti år i år. 

Som antakelig den kommunen i Trøndelag som produserer mest måltider på land og til havs var det natur-
lig at Nærøysund kommune skulle være med i feiringen av tiårsjubileet til Trøndersk Matmanifest. 
Nærøysund ble en del av Matmanifestet da Nærøy og Vikna sammen med de øvrige kommunene i 
Namdalen skrev under på manifestet i forbindelse med Trøndersk matfestival i Trondheim i 2019. Det er 
viktig for Nærøysund, som er en stor matproduserende kommune å ha ekstra fokus på lokalmat. Derfor var 
det ikke vanskelig for ordfører Amund Hellesø å si ja til å være med på festmiddagen sammen med niende-
klassingene for å feire tiårsjubileet. 

Festmåltid
Tolv av niendeklassingene hadde sammen med mat og helselærer Astrid Fagernes forberedt måltidet. Det 
besto av pestomarinert ørret på grønnsakseng med saltbakte poteter som hovedrett og rennende 
ostekake til dessert. Elevene brukte to timer på å forberede maten.
Elevene fikk selv spise måltidet, det fikk også de fem spesielt inviterte gjestene. Ordfører Amund Hellesø, 
kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, rektor ved Ytre Namdal videregående skole 
Anita Frelsøy, samt avdelingslederne Thomas Finne og Anne H. Urdshals ved Kolvereid skole satte seg ned 
sammen med kokkene og nøt måltidet i skolens kantine. Det ble dessuten en del til overs, slik at andre av 

Feiret Trøndersk Matmanifest 
med festmåltid

Niendeklassingene ved Kolvereid skole lagde og serverte et festmåltid 
for å markere Trøndersk matfestival på onsdag. 



de som var på skolen fikk smake på maten. Og alle ga rosende ord til det de fikk servert.

Fokus på lokalprodusert mat
– Vi i Nærøysund ønsker å sette fokus på lokalprodusert mat, sa ordfører Amund Hellesø til elevene, og la til 
at med den matmengden som produseres i Nærøysund kan nesten hele Norges befolkning leve av dette. 
– Ikke hver dag hele året, men det er ikke langt unna, sa ordføreren, som uttrykte en stolthet over den ma-
ten som produseres lokalt i Nærøysund og i Trøndelag for øvrig. Amund Hellesø viste til den lange 
mattradisjonen som finnes i kommunen og resten av fylket og pekte på nødvendigheten av å ta vare på 
dette også i framtiden. 
Ordføreren håpte også at denne stunden ga inspirasjon til elevene om å satse på en levevei innen matfaget. 
Det er stort behov for kokker og andre som jobber med mat. Både Hellesø og YNVS-rektor Anita Frelsøy 
rettet fokus mot at Ytre Namdal har en matfagutdanning som kan bli et viktig springbrett inn i dette yrket. 
Et yrke som kan ta vare på den gode trønderske maten. 

Ordfører Amund Hellesø, kommunalsjef Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, avdelingslederne ved 
Kolvereid skole Anne H. Urdshals og Thomas Finne, samt rektor ved YNVS Anita Frelsøy var invitert på 
festmåltidet sammen med niendeklassingene. 

Ordfører Amund 
Hellesø trakk fram 
viktigheten av lokal 
mat i sin hilsen til 
elevene, og håpte 
at noen av dem ble 
inspirert til å jobbe 
med dette i framti-
den. 



UKM står for Ung Kultur Møtes. I år vil unge kulturutøvere i Nærøysund møtes virtuelt 
når UKM 2021 blir i digital utgave. 

Selv om vi er midt i koronapandemien ønsker Nærøysund kommune å gjennomføre UKM. Det skjer ikke på 
tradisjonelt vis med publikum til stede, men i en digital utgave. 
– Vi skal gjennomføre UKM i Nærøysund som en digital TV-sending med innslag som viser allsidigheten av 
kulturen blant barn og unge i kommunen vår, sier Maren Grønli Berg, som er UKM-ansvarlig i Nærøysund. 

Alle typer kultur
Som vanlig er det mulig å melde seg på UKM med sang, musikk, dans, kunst, håndarbeid, teater, revy, mat, 
dikt og hva det måtte være innen kulturfeltet. 
– Meld deg på innen 1. mars. Det gjør du via ukm.no/naroysund, opplyser Maren Grønli Berg, som legger 
til at i tillegg til å få med de som skal vise fram sine kulturinnslag så trengs også de som kan hjelpe til med å 
gjennomføre sendingen. 
– Vi trenger de som kan filme, fotografere, være scenecrew og ellers bidra med gjennomføringen, sier 
Maren. 

Gjør opptak
Det vil bli lagt opp til opptak fra scenen både i Nærøysund kulturhus og andre steder. Det satses på at det 
skal bli en god og underholdende sending som både skal få fram de dyktige aktørene og bli en hyggelig 
stund for de som deltar og ser på. 
– Det er vi som arrangerer UKM som skal filme og lage videoen, så ingen trenger å gjøre egne opptak, sier 
Maren Grønli Berg. Film og video er for øvrig også en kategori som kan være med i UKM, så dersom noen 
har laget, eller vil lage en film som passer inn kan den også være med i sendingen. UKM-ansvarlig Maren 
legger til at de som melder seg på blir kontaktet for nærmere informasjon om når opptakene skal foregå. 
Målet er å gjennomføre opptakene i løpet av mars og april. Sendingen vil bli tilgjengelig i løpet av våren. 
Det vil komme nærmere beskjed om når det skal skje.  

I år blir 
UKM 
digital

UKM-ansvarlig i Nærøysund kommune, Maren Grønli Berg håper flest 
mulig unge nærøysundere deltar på den digitale utgaven av UKM 
2021. 



Ledige stillinger

Nærøysund kommune har for tiden følgende stillinger utlyst:

Vikariat sykepleier/vernepleier innen Rus- og psykisk helse 
(fra nå til februar 2022)
søknadsfrist 7. mars

Vikariat for sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid 
(fra juni 2021-januar  2022)
Søknadsfrist 7. mars

Lærer på Gravvik oppvekstsenter 
(Vikariat fra april 2021-februar 2022)
Søknadsfrist 1. mars

Avdelingsleder/rektor Nærøysund kulturskole 
(fast)
Søknadsfrist 19. februar

Ferievikariat i ulike sektorer. 
Søknadsfrist 28. februar. 

Se full utlysning på alle stillinger her:
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&company-
lock=790000&companyid=790000#search

https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=790000&comp
https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=790000&comp









