Namsskogan kommune - toppen i Namdalen

Namsin

Nr. 7 /2022

38. årgang.

Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.
Adresse:

Namsskogan kommune
7890 Namsskogan

Telefon:74 33 32 00
www.namsskogan.kommune.no

***************************************************************************************************
Priser for annonsering i Namsin:
Helside...................................................................................................................... kr.
600,Halvside................................................................................................................... kr.
300,1/4 side .................................................................................................................... kr.
150,Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr.
60,NB! Dette er priser eks. mva.
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis.
***************************************************************************************************

Retningslinjer for leserinnlegg:

1. Alle innbyggere i Namsskogan kommune og abonnenter utenfor kommunen har rett til å få med leserinnlegg i Namsin.
2. Leserinnlegg skal underskrives med fullt navn.
3. Redaktør er enhetsleder Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å
stoppe debatten ved å sende innleggene i retur til avsender.
4. Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe
debatten ved å sende innleggene i retur til avsender.

NAMSIN 2022 - ”INNLEVERINGSFRISTER”
Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2022.
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med Trones grendehus
vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist.
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Fredag
Fredag

18 november
09 desember

(Julenummer)

Namsskogan kommune

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON:

www.namsskogan.kommune.no
VIKTIGE
TELEFONNUMMER:
Legevakt
Namdal sykehus
Kjørekontor syketransport
Skatteetaten

116 117
74 21 54 00
74 21 55 09
800 80 000

Namsskogan kommune

74 33 32 00

(www.skatteetaten.no)
(servicekontor)

BRANN
POLITI
LEGE (nødhjelp)
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112
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Oktober:
18/10-23/11: Utstillingen «En tråd-Mange teknikker på Namsskogan frivilligsentral.
23:
Årets TV-Aksjon (Leger uten grenser)
24:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 1100-1300. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
24:
Strikkekaffe fra klokken 1800 i Gruvekafeen i Skorovatn.
25:
Formannskapsmøte.
27:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 1900-2000. Arr: Trones IL.
28:
Halloween-fest for 1.-4. klasse mellom klokken 16.00-18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
28:
Halloween-fest for 5.-10. klasse mellom klokken 19.00-22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
29:
Basar på Trones Grendehus. Arr: Nedre Namsskogan sanitetsforening.
31:
Småbarnstrim i Namsskoganhallen mellom klokken 1700-1900. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
November:
06:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. «Vi minnes de døde».
07:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 1100-1300. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
07:
Strikkekaffe fra klokken 1800 i Gruvekafeen i Skorovatn.
08:
Kommunestyremøte.
10:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 1900-2000. Arr: Trones IL.
12:
Basar og salg av julemiddag på Gudøyvangen grendehus mellom klokken 1100-1700.
12:
Elva/Namsskogan IL arrangerer 100-års arrangement i Namsskoganhallen mellom klokken 1500-2030.
14:
Småbarnstrim i Namsskoganhallen mellom klokken 1700-1900. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
19:
God gammeldags Sanitetsbasar i Namsskoganhallen mellom klokken 1200-1600. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
21:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 1100-1300. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
21:
Strikkekaffe fra klokken 1800 i Gruvekafeen i Skorovatn.
24:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 1900-2000. Arr: Trones IL.
30:
Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag)
26:
Julegrantenning (ute), julegrøt og åresalg klokken 1600 - Skorovatn flerbrukshus.
27:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. Lysmesse.
28:
Småbarnstrim i Namsskoganhallen mellom klokken 1700-1900. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
29:
Formannskapsmøte.
Desember:
02:
Veldedighetskonsert for Brekkvasselv Samfunnshus klokken 18.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
03:
Julemesse/grøtsalg på Brekkvasselv Samfunnshus fra klokken 12.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
05:
Seniortreff i Holmenkoia på Namsskogan mellom klokken 1100-1300. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
05:
Strikkekaffe fra klokken 1800 i Gruvekafeen i Skorovatn.
08:
Damebading i Trones svømmehall mellom klokken 1900-2000. Arr: Trones IL.
12:
Småbarnstrim i Namsskoganhallen mellom klokken 1700-1900. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
13:
Kommunestyremøte.
17:
Konsert i Skorovatn kapell klokken 1500.
19:
Strikkekaffe fra klokken 1800 i Gruvekafeen i Skorovatn.
21:
Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie.
21:
Lysfest med grilling ved grillplass ved Liss-Skorovatnet.
24:
Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30.
24:
Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00.
26:
Sparkfest: Sparktur fra Stallvika og til Skjenkestova.
26:
Skjenkestova i Skorovatn er åpen.
27:
3-juledagsfest på Brekkvasselv samf.hus. Dørene stenges klokken 22.00. Arr: Brekkvasselv samf.hus.
28:
4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00. Arr: Fosskailln gammeldansforening.

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste

Namsin er satt fredag 18.11.2022 innen kl.12.00.

Namsin for 10 år siden:
Nr. 7 / 2012
HØSTTUR I SKOROVAS
Da var det tid for enda en utflukt.. høsttur til Skorovas.. I et fantastisk høstvær☺
☺ Det var sol fra skyfri himmel, vindstille og utrolig flotte farger☺ Barnehagen
besøkte fuglejegere, det ble veldig spennende.. Ungene fikk se og kjenne på den
flotte fangsten, her var det både ryper, tiur og røye. Det ble besøk på butikken
med verdens blideste butikkdame☺ Her fikk ungene is, enda de ikke hadde
pengebok med.. Nede ved Liss-Skorovatnet ble det bål og varm lunsj. Leiken
gikk både til ”lands og vanns” og under, å over TROLLEBRU..
Leikebåten, var skuta til Kaptein Sabeltann! Det ble også leik ved den
KJEMPESTORE BJØRNEN, den
var litt skummel, men bare med
det samme, for bjørnen sover..

Trones friluftsbarnehage.

STOR INNSATS PÅ 3v3 CUP I NAMSOS
Tidlig lørdags morgen 22 september dro en buss full med fotballspillere
fra Namsskogan til 3v3 cup i Namsos. Kampene ble spilt på en liten
bane og lite mål med 3 spillere på hvert lag. Hver kamp varte i 7
minutter.
Hel 6 lag (G2003, G2001, G1999, G1998, J1998 og J1999) var med fra
Namsskogan og til sammen spilte de ca 30 kamper.
Da begge jentelagene gikk videre måtte de spille kamp mot hverandre.
Jenter-98 laget gikk videre og kom helt til bronsefinalen og ble dermed
historisk!! Aldri før har et fotballag fra Namsskogan kommet så langt!!!
Det var en flott dag med full fart, noe vonde føtter, stor innsats og
masse spenning. Det har vært en aktiv fotballsesong for alle lag fra
Namsskogan med både tap og storseier i serie og cup.
Elva/Namsskogan IL v/Fotballgruppa

FØLGENDE ER VEDTATT AV
KOMMUNESTYRET 06.09.2022:
Søknad om tilskudd for oppsetting av vaskehallTotalprosjekt AS
Vedtak:
1.Totalprosjekt AS bevilges inntil kr 600.000, fordelt på kr
235.000.- i 2022 og kr 365.000.- i 2023, til investeringsstøtte
for etablering av vaskehall i forbindelse med bedriftens verksted i Bjørhusdalen.
2.Bevilgningen utgjør inntil 25% av totalkostnaden og reduserte kostnader medfører tilsvarende reduksjon av tilskuddet.
3.Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftet regnskap for
gjennomført prosjekt fra regnskapsfører for 2022 og 2023.
4.Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.

Rapportering og finansiering av investeringstiltak
- regulering drift
Vedtak:
Kommunestyret tar gitt rapport på ferdigstilte prosjekt: 7460
Nytt renseanlegg Storholmen, 7350
Røntgenrom og 7112 Ny vaskemaskin idrettshall og statusrapport på øvrige prosjekt til orientering.

Investeringsbudsjettet reguleres slik:
Prosjekt 7116 Utskifting armatur nedreguleres i investering
med 200.000,-. Prosjektet overføres til drift.
Prosjekt 7114 Utskifting lysrør idrettshall nedreguleres i investering med 300.000,-. Prosjektet overføres drift.
Prosjekt 7112 Ny vaskemaskin idrettshall nedreguleres med
25.000,-.
Prosjekt 7350 Røntgenrom oppreguleres med 25.156,-.
Prosjekt 7351 Rehab bo og miljø oppreguleres med 25.000,-.
Klagebehandling av klage på vedtak i sak 31/22
Prosjekt 7460 Storholmen renseanlegg oppreguleres med
- Etablering av klubbhus
1.958.000,-.
Vedtak:
Egenkapitalinnskudd klp oppreguleres med 6.373,-.
Klagen avvises.
Endring anleggsmidler 1.483.156,- dekkes inn ved økt bruk av
lån 1.578.125,- og redusert mva kompensasjon 94.969,-.
Kjøp av kommunal eiendom til eiendomsutvikling
Endring egenkapitalinnskudd på 6.373,- dekkes ved bruk av
Vedtak:
fond/overføring fra drift.
Namsskogan kommune selger ca 1216 m2 av eiendommen
Netto 240.000,- overført prosjekt 7116 til drift dekkes ved bruk
53/8 til Trones Bruk AS på følgende vilkår:
1.Arealet selges for 0 kr/m2. Omkostninger med rekvisisjon og av disposisjonsfond.
Netto 160.000,- overført prosjekt 7114 til drift dekkes ved bruk
oppmålingsforretning betales av kjøper.
2.Endelig arealoppgjør skjer etter ferdigstilt oppmålingsforret- av disposisjonsfond.
ning.
Driftsbudsjett reguleres slik:
Prosjekt 7714 Utskifting av lysrør til leddrør i idrettshall budAldersgrense ved kjøp av energidrikke
sjetteres drift med netto 160.000,-.
Vedtak:
Dagligvarebutikkene i Namsskogan anmodes om innføre selv- Prosjekt 7716 Utskifting armatur budsjetteres drift med netto
240.000,-.
pålagt aldersgrense for salg av energidrikk.
Prosjektene 7714 og 7716 budsjetteres med bruk av disposisjonsfond med 400.000,-.
Søknad om tilskudd for økte strømutgifter
Vedtak:
Namsskogan kommune gir ikke tilskudd til økte strømutgifter. Tertialrapport 2. tertial 2022
Vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport for 2. tertial, januar – august
Finansrapportering 2. tertial 2022 - 31.08.2022
2022 til orientering.
Vedtak:
Finansrapport for 2. tertial 2022 tas til orientering.
Budsjettregulering tertialrapport 2. tertial 2022
Vedtak:
FØLGENDE ER VEDTATT AV
På bakgrunn av tertialrapport 2. tertial vedtar Namsskogan
FORMANNSKAPET 20.09.2022:
kommunestyre at budsjettet endres slik:
Ramme 1 Sentraladministrasjon reduseres med 226.825,-.
Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk
Ramme 2 Oppvekst økes med 1.633.800,-.
godtgjøring i Namsskogan kommune, Trøndelag
Ramme 3 Helse reguleres innenfor eget område.
Vedtak:
Ramme 4 Infrastruktur og samfunnsutvikling reguleres innen1) Namsskogan kommune legger vedlagte «Forskrift om godt- for eget område.
gjøring til folkevalgte i Namsskogan kommune» ut på høring. Ramme 5 Felles, inntekter økes med 2.146.700,- etter avset2) Høringen kunngjøres på kommunens hjemmeside og på
ning til disposisjonsfond netto statsstøtte bosetning flykninger
kommunens Facebook-side. Høringsfristen settes til 2. novem- med 1.400.000,-.
ber 2022.
Netto reduksjon føres mot redusert bruk av disposisjonsfond
3) Høringsuttalelser sendes skriftlig til Namsskogan kommune. 739.725,-.
Reguleringer, avsetninger, bruk av fond fremgår av vedlagte
FØLGENDE ER VEDTATT AV
tabeller.

KOMMUNESTYRET 04.10.2022:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2022
Vedtak:
Namsskogan kommunestyre tar tilstandsrapporten til orientering. Det bes om at kommunedirektøren følger opp de styringssignal som er lagt inn i rapporten.
Tilstandsrapport for barnehagene i Namsskogan
Vedtak:
Tilstandsrapport for barnehagene i Namsskogan tas til orientering.
Indre Namdal barneverntjeneste 2022
Vedtak:
Tilstandsrapporten for Indre Namdal barnevernstjeneste tas til
orientering.

Bygdevekstavtale
Vedtak:
Namsskogan kommune støtter en felles søknad om deltakelse i
pilotordning i fase 1 for utprøving av bygdevekstavtaler.
Ordføreren gis fullmakt til å godkjenne endelig utforming av
søknad før den 30. september.
Røyrvik kommune søker på vegne av Grong kommune, Lierne
kommune, Namsskogan kommune og Røyrvik kommune.
Rammer for etableringsstøtte flyktninger
Vedtak:
Flyktningetjenesten handler inn grunnleggende møblement og
inventar til bosatte flyktninger.
Kommunedirektøren delegeres myndighet til å fastsette retningslinjer for nøktern etableringsstøtte, og revidere disse etter
behov.

TV-aksjonen 2022

fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TVaksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av
det som gjør TV-aksjonen helt unik.
Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers
•
TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsakarbeid for å gi livreddende helsehjelp og
sjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner formedisiner til mennesker som trenger det mest.
delt på befolkningen.
• 7 000 frivillige over hele landet organiserer TVI år går TV-aksjonen av
aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.
• 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner
stabelen søndag 23. oktober.
dører én søndag i oktober.
NRKs TV-aksjon er en institusjon og en tradisjon i • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974,
og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.
Norge, og har vært gjennomført hver høst siden
Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder
1974. Det er verdens største innsamlingsaksjon
kroner.
målt i innsamlede midler per hode og antall delta•
Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, motkere. TV-aksjonen er en nasjonal dugnad hvor alle
tar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli
deltar: NRK, Det norske Kongehuset, regjeringen,
tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs
fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler,
øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem
menigheter og et utall foreninger og lag. Ingen
som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også
andre innsamlingsaksjoner i Norge har samme
en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukjennskap og tillit i befolkningen.
kes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.
• TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansetMed årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge
tes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de
epidemier og behandle kjente og ukjente sykdomøvrige ansatte i organisasjonen og TVaksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.
mer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske
• På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte sønrepublikk, Den demokratiske republikken Kongo
og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på liv- dag kveld.

reddende medisiner og legebehandling. I samarbeid
med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av I Namsskogan er det følgende bøssebærere:
TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. Sammen
Marius Berntsen
redder vi liv!
Lauritz Sæther
Gunn Mellingen
I de siste årene har Namsskogan kommune vært på
Eva Håpnes
topp blant de kommunene som har gitt mest penger
Linda Uleberg
pr innbygger, og vi er veldig stolte over at vi er en
Maria Paulsen
av de flinkeste kommunene i Nord-Trøndelag som
Renate Greiner
ligger på topp når det gjelder innsamlinger til huGrethe S. Hellem
manitære organisasjoner. Dette viser at NamsskoSilje Flått
gan er en bra giverkommune i trøndersk målestokk.
Toril Aakre
Vi har fått et godt omdømme på oss som en giverSvenn Brekkvassmo
glad kommune og selvsagt giverglede til gode forMay Helen Skarstad
mål hvert år. Kommunenes innsats er selve grunnsAnn K. Steinkjer
teinen i TV-aksjonen. Uten denne innsatsen hadde
Bodil Mellingen
det vært umulig å arrangere det som har blitt verVigdis Lindsetmo
dens største nasjonale dugnad målt i antall innsamMette Hammer
lede midler pr innbygger.
Paula Bergli
Janne D. Vik
Laila Skinstad
Fakta om TV-aksjonen NRK:
• TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000

Oktoberhilsen fra Trones barnehage
Vi er mye ute på tur i nærområdet og koser oss med mat laging på bål. Vi utforsker og leiker og har
det så fint ute i naturen.
Vi hadde en superfin dag på gårdsbesøk hos Mia og Linn på Lindsetmoen. Her var det mye spennende å se, både ute og inne i fjøset. Ungene fikk nærkontakt med ponnien og hestene, ekstra koselig
var det med de små kyllingene.

Vi har også hatt en kjempefin dag sammen med de andre barnehagene, på Tirilltoppen barnehage, med besøk av Bjørnis. Ikke minst var det artig å få treffe hverandre, både store og små.

Heldige var vi som fikk frisbee og fotballer av Trones I.L Tusen takk til idrettslaget.

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER:
Som tidligere omtalt, er den store feiringen av «NAMSSKOGAN SANITETSFORENING
100 ÅR», satt på vent til neste år. Likevel har vi markert Jubileumsåret med flere
«mindre feiringer» i løpet av september og oktober på følgende måter:
* FELLESMØTE for alle kretsene i Koia 28/9, der Jubileumskake ble servert og Jubileumsskriftet ble delt ut i gave til alle. Vi drøftet også organiseringen av Namsskogan Sanitetsforening, som pr i dag er inndelt i kretsene Furuly, Lonet og Finnvollan, med hver sine
arbeidsledere. Denne organiseringen ble opprettet i 1934, som et tiltak mot lange avstander i bygda, ingen hadde bil, og det ble svært tidkrevende å møtes. Mottoet vårt i Jubileumsåret er «ÅRVÅKNE, MODIGE og NYTENKENDE gjennom 100 år», så kanskje
skal vi våge å se på andre måter å organisere oss på? Temaet ble satt på dagsorden, og
den videre drøftingen vil nå foregå i kretsene fram til årsmøtet i 2023.
* SPRÅKVENN i Koia 29/9 ble svært godt besøkt av våre nye innbyggere: hele 16 voksne
og 6 barn fra 8 forskjellige land kom for å spise Jubileumskake denne kvelden, høre om
Fredrikke Marie Quam og Namsskogan Sanitetsforening, og sist, men ikke minst: bli
bedre kjent med oss og hverandre i Koia’s lune atmosfære.
* ORDFØRER, K–STYRET, KOMMUNEDIREKTØR, ENHETSLEDERE for KULTUR og
TEKNISK ble innbudt til Kaffe og Jubileumskake i Koia 4/10. Vi ville vise vår takknemlighet for kommunens positive velvilje og hjelpsomhet overfor Saniteten, og ikke
minst takke for gratis leie av Holmenkoia gjennom mange, mange år! Vi orienterte også om
våre aktiviteter for alle generasjoner i bygda, med spesielt fokus på Språkvenn, Sterk og
Stødig og Omsorgsberedskap.
Ordfører Stian Brekkvassmo holdt til slutt en fin tale om «Saniteten som alltid har vært
her», med tanke på at Namsskogan Sanitetsforening er 100 år i 2022, mens Namsskogan
Kommune er 100 år i 2023. En vakker sammen-planting ble overrakt oss av Namsskogan
kommune v/Kommunedirektøren, samt en tildeling av 20.000 kr til feiring av vårt jubileum
til neste år: TUSEN TAKK!
TUSEN TAKK også til Nedre Namsskogan Sanitetsforening, som ga oss en flott kaffetrakter i jubileumsgave! Neste gang dere kommer på besøk lover vi dere nytrukket kaffe
fra vår splitter nye kaffetrakter!
* NAMSSKOGAN SKOLE ønsker å få servering av årets skolefrokost torsdag 20/10 i år.
Da arrangerer elever og lærere innsamlingsdugnad for årets TV–Aksjon, og Sanitetsdamene stiller opp med «påsmurt», grønnsaker og overraskelser til den dyktige dugnadsgjengen, som samler inn penger til Leger Uten Grenser.
Ellers er vi fortsatt i full gang med å forberede årets BASAR I NAMSSKOGANHALLEN 19/11. Det har vært en formidabel positiv respons på vår forespørsel om
SPONSORGEVINSTER FRA NÆRINGSLIVET I KOMMUNEN!
HJERTELIG TUSEN TAKK ALLE SAMMEN!
Bjørg Myran (leder)

Namsskogan Historielag skal også i år gi ut vårt lokale tidsskrift Skogstjerna, og vi regner
med at den skal være ferdig trykket i god tid før julen slik at det blir et kjærkomment
blad for alle dere lesere.
Vi ønsker så mye stoff som mulig fra alle kanter av Namsskogan.
Dette blir det spennende og interessant lesing av!
Vi vil med dette oppfordre alle dere som ønsker å skrive noe om å sende dette til redaksjonskomitèen ved Odd Bakken, 7892 Trones eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no

innen 18. November.

Namsskogan menighet informerer:
Sokneprest: Martin Ottoson
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken
Kirkeverge: Janne Britt Johansen

Namsskogan blomsterfond.
Kontakter:
Eva G. Bakken
mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Inger Brekkvassmo
mob: 452 75 381

TELEFONER
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891

Blomsterfondets kontonr: 4448.19.78995

E-post adresser
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no

VIPPS: 657958

Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
06.11
27.11
24.12
24.12

Kl 11.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Vi minnes de døde.
Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell. Lysmesse.
Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell.
Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke.

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND
Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til

Asbjørn Sivert Bjørhusdal
Harald Aasnes
Øyvind Spjøtvoll
Erling Oddbjørn Håpnes
sitt minne.

Namsskogan menighet

Høsthilsen fra
Labbetussen
Vi har høstet egendyrket gulrot, vi har
vært på tyttebærtur
med de yngste,
mens de største barnehageungene var
skikkelig spreke og
gikk en tur på Lissrubben

Vi markerte kanelbollens dag og internasjonal dag for
eldre med å bake
kanelboller som vi
gikk og spanderte
på bingoen på Frivilligsentralen

Århundrets
store happening.
Brannbamsen
Bjørnis kom på
besøk til Namsskogan i brannvernuka

Orientering fra økonomikontoret

FAKTURERING EIENDOMSSKATT
BOLIG - FRITIDSBOLIG 2022
Kommunestyret fattet vedtak i sak 39/2022 om at feil fastsatt eiendomsskatt for årene 2020–2022 skulle
beregnes til eksakt beløp med tillegg av renter på den enkelte eier.
For mye eiendomsskatt skal refunderes til den enkelte eier.
For 2022 er det på grunn av avdekket feil blitt fakturert eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig for
kun 1. kvartal på registrerte eiere.
Det vil for 4. kvartal bli fakturert/refundert eiendomsskatt for 2020–2022 i henhold til eiertid og
korrekt eiendomsskattegrunnlag for årene 2020–2022.
Dette vil fremkomme som et fradrag/tillegg på fakturaen for kommunale avgifter for 4. kvartal.
I hovedsak vil det være et fradrag på de som har eid boligen i hele perioden og et tillegg på nye
eiere fra 2022 da disse i utgangspunktet ikke har blitt fakturert for grunnlaget i 2022.
Dette til informasjon fra økonomikontoret.

HVA SKJER I SKOROVATN!

TAKK!
I forbindelse med Øyvind's sykdom og
død, vil jeg takke så mye for varme
klemmer, masse omtanke,
blomsterhilsener og mye god hjelp.
Spesielt takk til personalet på
Sykeheimen. Varme hender og gode
samtaler ga både Øyvind og meg styrke til
å mestre den siste tiden han levde.
Hilsen Inger Johanne

OFFISIELLE
FLAGGDAGER I NORGE
1. januar
21. januar
6. februar
21. febr.
1. Påskedag
1. mai
8. mai
17. mai
1. Pinsedag
7. juni
4. juli
20. juli
29. juli
19. august
03. desember
25. desember

Nyttårsdag
H.K.H. Ingrid Aleksandra
Samenes Nasjonaldag
H.K.H. Kong Harald V
Offentlig høytidsdag
Frigjøringsdag
Grunnlovsdag
Unionsoppløsningen 1905
H.K.H. Dronning Sonja
H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
Olsokdag
H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit
Prins Sverre Magnus
1. Juledag

Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på
FN-dagen 24. oktober og langfredag.
I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,
resten av året kl.09.00.
Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00.

PRISEN "ÅRETS

NAMSSKOGING 2022"
Forslag på kandidat(er) sendes
innen 28. Oktober 2022.
Namsskogan kommune ønsker at du/dere som innbygger, lag/forening eller bedrift sender inn forslag
på kandidat til «Årets Namsskoging 2022».
Retningslinjer:
1. Prisen Årets Namsskoging har som formål å tjene
som inspirasjon for alle i Namsskogan kommune og
skal være en honnør fra det offentlige til enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner
(listen er ikke uttømmende) som på en positiv måte har
vært med og gjort innsats i eller for Namsskogansamfunnet. Samfunnsnyttig og oppofrende innsats vil bli
vektlagt i valg av prisvinner.
2. Prisen skal, som hovedregel, gå til prisvinner i
Namsskogan kommune, men kan også tildeles andre
med tilknytning til kommunen.
3. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger.
4. Prisen består av en plakett/diplom og et pengebeløp.
Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbudsjettet.
5. Alle innbyggere, bedrifter, lag og foreninger i Namsskogan kommune kan etter kunngjøring komme med
skriftlige forslag på priskandidater. Forslag må være
begrunnet.
6. Formannskapet avgjør hvem som får prisen. For-

mannskapet er ved valg av prisvinner ikke bundet av å
velge en av kandidatene som er foreslått, men kan velge å gi prisen til andre eller unnlate å tildele prisen.
Formannskapet skal bestrebe seg på å gjøre et enstemmig vedtak i lukket møte.
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling og
kunngjøring av prisvinner(e).
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføreren eller den han bemyndiger.
9. Retningslinjer for Årets Namsskoging er vedtatt av
Namsskogan kommunestyre vedtak nr 127/12.
Sendes inn til:
Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2,
v/Enhetsleder kultur- og folkehelse Odd Bakken,
7890 NAMSSKOGAN
eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no

