
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr.  6/2020   36. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  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 Kultursjef 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 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020. 
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med  

Namsskogan Frivilligsentral vil Namsin bli utdelt innen  
førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 

 
Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 7    Fredag 16 oktober  
 8    Fredag 13 november 
 9    Fredag 11 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

Legevakt      116 117 
Namdal sykehus   74 21 54 00 
Kjørekontor syketransport  74 21 55 09 
Skatteetaten     800 80 000  
(www.skatteetaten.no) 
Namsskogan kommune  74 33 32 00 
(servicekontor) 

 
 
 
 

 
BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

 

 
 

Hvis du/dere trenger kontakt med Politiet 
så ring Politikontakt Birger Håpnes  

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

For hasteoppdrag kan du/dere ta kontakt 
med Politiet på tlf. 02800 eller 112. 

 

Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
September: 
04: Arrangement ved Millavassdammen klokken 18.00. Arr: Namsskogan historielag. 
04: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 
05: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
05-13: Friluftslivets uke 2020!
06: Markering på Majavatn. Arr: Majavasstragediens venner. 
08: Kommunestyremøte. 
10: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
13: Jubileumsgudstjeneste Bjørhusdal kapell 50-år klokken 16.00. 
17: Sannes & Ødegaards Astroshow «Out of Space» i Namsskoganhallen klokken 19.00.   
24: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
Oktober: 
11: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00 m/presentasjon av konfirmanter. 
13: Kommunestyremøte. 
15: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
24: Basar på Trones grendehus. Arr: Nedre Namsskogan Sanitetsforening. 
29: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12.00.  
18: TV-Aksjonen 2020. 
November: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke kl 18.00.  Vi minnes de døde - Allehelgen. 
10: Kommunestyremøte. 
12: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
14: Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12.00. 
29: Lysmesse i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. 1. advent. 
Desember: 
10: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
10: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
15: Kommunestyremøte. 
22: Skolegudstjeneste i Trones kirke klokken 08.00. 
22: Skolegudstjeneste på Namsskogan skole klokken 10.00. 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus m/musikk av BJØRNARS. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 16.10.2020 innen kl.12.00.  

Den 10.aug startet vinterruta igjen. 
 
Buss går fra Namsskogan kl 07.00 mandag til  
fredag til Grong. Den korrespondere med buss til 
Namsos og Steinkjer. Retur fra Grong mandag og 

fredag kl 14.05. Tirsdag, onsdag og torsdag kl 
15.30 
 
Buss går fra Namsskogan kl 18.30 søndag til fre-
dag. Denne går til Steinkjer og korrespondere med 
tog til Trondheim. Retur fra Steinkjer kl 21.35 
 
Lørdag går det buss fra Namsskogan kl 07.15 til 
Steinkjer. Retur fra Steinkjer Amfi kl 14.45 og fra 
Jernbanestasjonen kl 14.55 (kr 120,- voksne og kr 
60 barn/honnør en vei). 
 
Tilbringer kan benyttes til andre avganger fra 
Grong. 





NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

«Norge – ditt nærmeste Ferieland!», var et slagord for noen år siden. 
Koronasommeren 2020 har virkelig gitt oss både Norges – ferien og Nær – turen tilbake! 
Begge har bidratt til utallige vakre naturopplevelser i eget land, som nå har blitt til god 
bagasje i kropp og sinn, i møte med en travel høst. 
 
Kanskje noen savnet «Kløverkaffen i Koia» i sommer -? Uforutsette hendelser dukket opp 
for komiteen i løpet av sommerukene, og da august kom med fine dager, var det strengere 
smittevernregler som satte en stopper for Kløverkaffen. Men Holmenkoia’s vakre belig-
genhet, med innbydende bord og benker, har likevel blitt flittig brukt av beboerne i nær-
området, og vil fortsatt ønske besøkende velkommen utover høsten. 
 
Det var en sterk opplevelse å følge Kitty’s Solidaritetsmarsj på FB gjennom sommeren. 
Imponerende 773 km, 35 dager og 300 samtaler ble gjennomført, og nå ser vi fram til 
Kitty’s oppsummering av marsjen i ord og bilder, når tiden er inne for det. Nmsk Sanitets-
forening hadde ansvaret for åpningen av Kitty’s Solidaritetsmarsj 21/6, og var vårt vik-
tigste bidrag til marsjen. Men både MOT og Namsskogan Frivilligsentral bidro også til at 
åpningsarrangementet ble verdig og vakkert: Tusen takk for godt samarbeid! 
 
En stor og varm takk vil vi også rette mot familien Westerfjell/Lindstrøm for tildelingen 
av 10.000 kr fra Kristoffer’s Minnefond. Pengene vil bli brukt til beste for alle generasjo-
ner i bygda på ulike måter, som styret finner formålstjenlig. 
 
Handlingsplanen for 2020 er vårt viktigste styringsdokument, vedtatt på Årsmøtet i fe-
bruar. For september står følgende: «Oppstart Vanngymnastikk, Seniortreff, Bingo, Små-
barnstrim, Språkvenn, Omsorgsberedskap, Livsgledehjem, Medlemsmøter i kretsene». Vi-
dere skal vi ha et samarbeid med MOT, og Skolefrokost i uke 39.  
 
Ingen ante noe om Covid – 19 i februar da vi vedtok Handlingsplanen, men nå har vi lært at 
det er myndighetenes smittevernregler som overstyrer all aktivitet i samfunnet. Styret 
vil derfor rådføre seg med de lokale helsemyndigheter før høstens aktiviteter eventuelt 
settes ut i livet: følg med på vår FB – side og plakater på Holmensenteret! 
                    

EN GOD OG AKTIV HØST ØNSKES DERE ALLE! 
HUSK SMITTEVERNREGLENE!               

Bjørg Myran (leder)      

 

FRIST FOR EKSTRAORDINÆRT PLANTETILSKUDD 
 

Minner om at fristen for å få ekstraordinært tilskudd til  
planting (kr 3/planta) går ut 1. september 2020. 

(søknaden må være levert inn til kommunen innen 1. sept.) 
Les mer på: https://www.lierne.kommune.no 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-bevilgning/ovre-namdal-landbruk-og-utmark/skogkultur.15622.aspx


Namsskogan kommune 
Rus og psykisk helsearbeid 

 

Kontakt oss 
Leder for Mestringssentret og konsulent i rus og 
psykisk helsearbeid for voksne,  
Rigmor Øyum: 
Telefon:   
90608227 
E-post: 
rigmor.oyum@namsskogan.kommune.no 
 
Konsulent i psykisk helsearbeid for voksne,  
Ragnhild Øyum Pedersen: 
Telefon: 
46952159 
E-post:  
ragnhild.pedersen@namsskogan.kommune.no  
 
Konsulent i psykisk helsearbeid for barn og unge,  
Renate Greiner: 
Telefon: 
46889477 
E-post:  
renate.greiner@namsskogan.kommune.no 
 

//Alle har vi en psykisk helse// 
Namsskogan kommune har et lavterskeltilbud  
innenfor rus og psykisk helsearbeid.  
 
Alle mennesker kan møte på utfordringer i livet 
som gjør at vi trenger ekstra hjelp og støtte. 
 
Dette kan være som enkeltmennesker, i en familie-
sammenheng, i samspill med barn eller ektefelle/
samboer, på arbeidsplassen, egen indre uro som 
skaper problemer i hverdagen og rusproblematikk. 
 
God helse er mer enn fravær av sykdom. 
 
Det handler også om mestring og håndtering av 
mer eller mindre utfordrende livssituasjoner. 
 
Du kan kontakte oss for en uforpliktende samtale 
med små og store utfordringer innenfor rus og/
eller psykisk helse.  
 
Vi behandler naturligvis alle opplysninger konfi-
densielt. 

TILBUDET ER GRATIS. 
NAMSSKOGAN KOMMUNE     

 
  Rus og Psykisk  

  helsearbeid  
 

 Lavterskeltilbud for  
 alle innbyggere i  

 kommunen.  

 
 
 
 
 
 

PRISEN "ÅRETS  
NAMSSKOGING 2020" 

 

Forslag på kandidat(er) sendes  
innen 13. September 2020.  

  
Namsskogan kommune ønsker at du/dere som inn-
bygger, lag/forening eller bedrift  
sender inn forslag på kandidat til «Årets  
Namsskoging 2020».  
 

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 enkeltperso-
ner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner 
(listen er ikke uttømmende) som på en positiv måte 
har vært med og gjort innsats i eller for Namsskogan-
samfunnet. 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 pengebe-
løp. Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbud-
sjettet. 
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 enstem-
mig vedtak i lukket møte. 
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling 
og kunngjøring av prisvinner(e). 
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføre-
ren 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/Kultursjef Odd Bakken,  
7890 NAMSSKOGAN  
eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no 

mailto:rigmor.oyum@namsskogan.kommune.no
mailto:ragnhild.pedersen@namsskogan.kommune.no


 

Henting av avfall til  
gjenbrukstorg! 

 
Ønsker du/dere at vi kan hente ditt avfall  

som vil skal leveres på gjenbrukstorg  
i Bjørhusdalen. 

 
Ta kontakt med Brit Bjørhusdal på  

mob: 971 12 161 for avtale. 

NAMSSKOGAN NÆRINGSFOND 2020 
- COVID 19 

 
Som følge av korona har kommunen fått tildelt et 
ekstraordinært næringsfond. 
 
Bedrifter kan få midler til markedsføring,  
investeringer, opplæring, produktutvikling og  
nyetableringer. Namsskogan kommune er tildelt  
en ramme på kr 1.387.957.-. 
 
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og 
andre næringsaktører. 
 
I vurdering av søknadene om tilskudd legges det 
særlig vekt på: 
- I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet,  
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale  
utfordringer, behov og potensial. 
-I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til 
etablering og andre næringsretta tiltak anses å  
motvirke negative virkninger av Covid-19  
utbruddet. 
- Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 
 
Det er løpende søknadsfrist med ønske om at  
midlene blir benyttet i løpet av 2020. Samlet  
tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel 
ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov. 
 
Det skal søkes på: www.regionalforvaltning.no 
 
Kontaktperson i kommunen er: 
Næringssjef Per Arne Rustad 
Tlf 918 42673 
E-post: per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no 

Til aktuelle håndverkere  
i Namdalen  

Museet Midt IKS (MMI) inviterer til kurs i tak-
tekking med bruk av torv. Kurset består av både 
teori og praksis. Kurset organiseres i samarbeid 
med Lierne kommune.  
 
Kurssted Sørli bygdemuseum, Stabburet  
Tidsrom 5.-6.oktober, 2020  
 
Instruktører Odd Meldahl, bygningsansvarlig 
avd. Namdalsmuseet, MMI  
Verktøy Nødvendige håndverktøy medbringes 
av kursdeltakere  
Kursinnhold  
Presentasjon av kursobjekt  
Bruk av torv i bygningshistorien  
Bruk av torv i regionen  
Material og material kvalitet  
Skadebilde, analyse, vurdering og a rsakssammen-
henger  
Prosess, teknikk og verktøy ved taktekking med 
torv  
Kost og losji  
Dekkes av deltakere, med unntak av lunsj  
Kursavgift  
Kursavgift pr. deltaker kr. 500,-  
Kursavgift pr. deltaker under fylte 35 a r Gratis  
 
Bindende påmelding, frist 1. oktober  
 
Kontaktperson Therese Danielsen,  
Distriktsseksjonen, Museet Midt IKS  
e-post: therese.danielsen@museetmidt.no/
tlf.48880044  



 BREKKVASSELV SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter…  
 
For leie kontakt Kine R. Johansen mob: 926 15 899 
 

Priser: 

Lillesal: 1000 kr. 
Hele huset: 2000 kr pr. døgn eller 3000 kr for hele helga. 
 
Om dere ikke ønsker å vaske selv:  
Tillegg for vasking: 400 kr/ lillesal, 600 kr hele huset. 

 
Mvh styret  

OFFISIELLE  FLAGGDAGER   
I  NORGE                    

 
1. januar  Nyttårsdag 
21. januar H.K.H. Ingrid Aleksandra 
6. februar  Samenes Nasjonaldag 
21. febr.  H.K.H. Kong Harald V 
1. Påskedag 
1. mai  Offentlig høytidsdag 
8. mai  Frigjøringsdag 
17. mai  Grunnlovsdag 
1. Pinsedag 
7. juni  Unionsoppløsningen 1905 
4. juli  H.K.H. Dronning Sonja 
20. juli  H.K.H. Kronprins Haakon Magnus  
29. juli  Olsokdag 
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit 
03. desember  Prins Sverre Magnus 
25. desember 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. 

Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med 
ansvarlig  

for utleie, Karin Fjerdingøy på mob: 950 76 971. 
 

Priser for utleie: 
Hele huset    kr. 1 500,- (Gjelder for Trones 
krets) 
Hele huset    kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds) 
Lillesal m/kjøkken  kr. 1 000,-  
Andelseiere leier for  kr.    700,- 
Helg     kr. 2 000,- (Gjelder for alle) 
 

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

 

Jordmor kan bidra med:  
Svangerskapsomsorg 
Prevensjonsveiledning 
Skrive ut resept på prevensjon 
Legge inn/ta ut eller bytte spiral 
Legge inn p-stav 
Ta celleprøver.  

 

Tilbudet gjelder kvinner i alle aldre   
Kontakt jordmor Janne på mobil 951 03 999 

Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor  er  
tilgjengelig på legekontoret for timer til celle-

prøver og prevensjon. Time kan bestilles på  

legekontoret   
 

Kvinnehelsedager høsten 2020 kl 1000-1400: 

Torsdag 10. September 
Torsdag 15. Oktober 
Torsdag 12. November 
Torsdag 10. Desember 
 
Ta kontakt med legekontoret for  

bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 
 

 Velkommen! 

   Hilsen Jordmor Janne V. Vik  



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 23.06.20: 
 
FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 
Vedtak: 
Vedlagte Finansrapport for 1. tertial 2020 tas til orientering. 
 
REGNSKAP 2019   
Vedtak: 
1. Årsregnskapet for Namsskogan kommune for 2018 med 
driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap god-
kjennes som framlagt.  
2. Mindreforbruk kr 3.784.969,- avsettes til disposisjonsfond.   
3. Merforbruk renovasjon kr 377.267,- dekkes inn av fremti-
dige gebyr.  
 
ÅRSBERETNING OG -RAPPORT 2019   
Vedtak: 
Fremlagt årsberetning og –rapport vedtas som Namsskogan 
kommunes årsberetning og årsmelding for 2019. 
 
BUDSJETTREGULERING FØRSTE HALVÅR 2020   
Vedtak: 
Kommunestyret tar fremlagt orientering omkring kommunens 
økonomiske situasjon til orientering.  Fremlagt revidering 
innenfor egne rammer og vedtatt årsbudsjett vedtas. 
 
SELVKOST - KORRIGERINGER - STATUSRAPPORT   
Vedtak: 
Regnskapet på selvkostområdet korrigeres/rettes i forhold til 
revisjonsnotat 2019. Dette gir følgende korrigeringer:  

Det legges inn en korrigering avskrivninger som gir ned-
gang av resultat på Feiing med 153,-.  

Det legges en inn en korrigering avskrivninger som gir 
økning av resultatet på Produksjon og distribusjon vann med 
40.943,-  

Det legges en inn en korrigering avskrivninger som gir 
økning av resultatet på Tømming slam med 9.002,-.  

Det legges en inn en korrigering avskrivninger som gir 
økning av resultatet på kommunale kloakker med 178.244,-  

Det legges en inn en korrigering på renovasjon som dekkes 
inn av fond før det avregnes mot abonnementene på 71.235,-.  
Årets gebyrsatser holdes uendret ut fra et behov for vedlike-
hold innenfor selvkostområdene som vil belaste fondene. 

 
NY SLAMFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I MNA   
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar ny forskrift for slam i Namsskogan 
kommune.  Gammel FOR-2017-06-27-1167 - Forskrift om 
septikktømming, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag 
trer ut av kraft fra og med 01.01.2021 Ny slamforskrift trer i 
kraft fra og med 01.01.2021 
 
UTREDNING FELLES REGNSKAPSKONTOR   
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyre slutter seg ikke til felles øko-
nomikontor for Indre Namdal  
2. Namsskogan kommunestyre ser gjerne at det utredes nær-
mere muligheten for potensialet for et felles regnskapskontor 
for IN-kommunene om minst 3 og helst 4 kommuner bli med. 
Styring og ledelse kontra riktig nivå på nærhet blir viktige 
momenter å utrede. 
 
FRITAK FOR GEBYR FOR SALGS- OG SKJENKEBE-
VILLINGER I 2020 I NAMSSKOGAN KOMMUNE - 
KORONATILTAK   
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune vedtar å sløyfe innkreving av salgs
- og skjenkebevilgningsavgift for 2020 og da som et kommu-
nalt bidrag til Reiselivsnæringen i denne koronatiden.  
2. Vedtaket gir redusert driftsinntekt til kommunen på ca kr 
40.000.- som vedtas dekket inn i Rammebevilgningen til ko-

ronatiltak som er til vedtaksbehandling i samme formann-
skapsmøte den 2.06.20.    

 
NAMSSKOGANKVELD 2020   
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar følgende:   
1. Det skal arrangeres en egen "Namsskogankveld" i løpet av 
2020. Arrangementskomiteen bestemmer dato og sted.   
2. Namsskogankvelden finansieres av midler som allerede er 
avsatt i budsjettet.  
3. Følgende personer velges i arrangementskomiteen:   
• Borgund Torseth  
• Tore Laksholm (Skorovas Liv Frivilligsentral)  
• Anne E. Brekkvassmo (Namsskogan Frivilligsentral)  
• Odd Bakken (Sekretær/Namsskogan kommune) 
 
ORIENTERING INVESTERINGSPROSJEKTER.   
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre tar fremlagte opplysninger ved-
rørende investeringsprosjektene for 2020 til orientering. 
 
SØKNAD OM FORNYET BEVILLING FOR SALG AV 
ØL FOR PERIODEN 2020-2024 - TRONES HANDEL 
AS   
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret godkjenner at Matkroken Tro-
nes Handel innvilges bevilling for salg av øl og rusbrus med 
alkoholinnhold på 2,5 % - 4,75 % fra dagligvareforretningens 
salgslokaler På Trones for perioden 01.07.2020 t.o.m. 
30.09.2024.  
Styrer for bevillingen er Borgund Torseth og Øistein Moen 
som stedfortreder.  
Bevillingen gjelder innenfor dagligvareforretningens åpnings-
tid, men ikke lenger en kommunens maksimale salgstider.  
Bevillingen for salg av øl skal utøves på en slik måte at de 
vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, §§ 1og 3 i alkohollo-
ven og bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er 
oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.  
Salgstider for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumpro-
sent (øl/rubrus), fra forretning. I medhold av Alkoholloven § 
3-7 kan salg av alkoholholdig drikke med høyest 4, 7 volum-
prosent alkohol (øl/rusbrus) fra forretning foregå til følgende-
tider:  
• Kl.08.00 til kl. 20.00 mandag til og med fredag • Kl.08.00 
til kl.18.00. Dager før søn- og helligdager. Unntatt dagen før 
Kristi Himmelfartsdag.  
• Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på 
søn- og helligdager.   
Bevillingshaver forutsettes å gjøre kundene sine oppmerk-
somme på kommunens fastsatte retningslinjer ved oppslag for 
hvor lenge etter salgstidens slutt at betaling av de alkoholhol-
dige drikkevarene kan skje. 
 
REVIDERING AV VILJESERKLÆRING OG  
HÅNDBOK FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
- LIERNE, GRONG, NAMSSKOGAN OG RØYRVIK   
Vedtak: 
Håndbok og viljeserklæring for interkommunalt samarbeid 
mellom Namsskogan, Røyrvik, Grong og Lierne vedtas slik 
den foreligger følgende endringen:  

§§ endres i henhold til ny kommunelov. 
 
TV-AKSJONEN 2020 - KOMMUNEKOMITÈ   
Vedtak: 
1. På bakgrunn av rovdyrsituasjonen for en del av innbygger-
ne våre, og WWF sine offentlige synspunkter på dette, ønsker 
Namsskogan å avstå med å delta på årets TV-aksjon.  
2. Namsskogan kommune bidrar heller ikke økonomisk til 
årets TV-aksjon.  
3. Namsskogan kommunestyre ber de innbyggerne som øns-
ker å støtte årets TV-aksjon med å gå inn på www.blimed.no. 

http://www.blimed.no


SØKNAD OM FORNYET BEVILLING FOR SALG AV 
ØL FOR PERIODEN 2020-2024 - COOP INDRE  
NAMDAL AVD NAMSSKOGAN   
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret godkjenner at Coop Midt-Norge 
avd.149 Coop Marked Namsskogan innvilges bevilling for 
salg av øl og rusbrus med alkoholinnhold på 2,5 % - 4,75 % 
fra dagligvareforretningens salgslokaler i Holmensentret for 
perioden 01.10.2020 t.o.m. 30.09.2024. Frøydis Hamnes og 
Grethe Helen Kvalvik godkjennes som styrer og stedfortre-
der. Bevillingen gjelder innenfor dagligvareforretningens 
åpningstid;   
Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00, og lørdag og dager før 
helligdager kl. 09.00 – 18.00. Unntatt dagen før Kristi Him-
melfartsdag. Bevillingen for salg av øl skal utøves på en slik 
måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, §§ 1og 3 i 
alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne, til 
enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.  
Salgstider for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumpro-
sent (øl/rusbrus), fra forretning. I medhold av Alkoholloven § 
3-7 kan salg av alkoholholdig drikke med høyest 4, 7 volum-
prosent alkohol,(øl/rusbrus) fra forretning foregå til følgende-
tider:  
• Kl.08.00 til kl. 20.00 mandag til og med fredag  
• Kl.08.00 til kl.18.00. Dager før søn- og helligdager. Unntatt 
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
• Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på 
søn- og helligdager.   
Bevillingshaver forutsettes å gjøre kundene sine oppmerk-
somme på kommunens fastsatte retningslinjer ved oppslag for 
hvor lenge etter salgstidens slutt at betaling av de alkoholhol-
dige drikkevarene kan skje. 
 
SKOROVAS SAMVIRKELAG - SØKNAD OM  
FORNYING AV SALGSBEVILLING ALKOHOL  
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret godkjenner at Skorovas Samvir-
kelag innvilges bevilling for salg av øl og rusbrus med alko-
holinnhold på 2,5 % - 4,75 % fra dagligvareforretningens 
salgslokaler i Skorovatn Flerbrukshus for perioden 
01.10.2020 t.o.m. 30.09.2024.  
Styrer er Inger Lise Haugen. Skorovas Samvirkelag gis fritak 
for stedfortreder pga butikken størrelse.  
Bevillingen gjelder innenfor dagligvareforretningens åpnings-
tider;  Mandag – fredag kl. 09.00 – 20.00, og lørdag og dager 
før helligdager kl. 09.00 – 18.00. Unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
Bevillingen for salg av øl skal utøves på en slik måte at de 
vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, §§ 1og 3 i alkohollo-
ven og bestemmelser gitt i medhold av denne, til enhver tid er 
oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte.  
Salgstider for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumpro-
sent (øl/rusbrus), fra forretning. I medhold av Alkoholloven § 
3-7 kan salg av alkoholholdig drikke med høyest 4, 7 volum-
prosent alkohol (øl/rusbrus) fra forretning foregå til følgende-
tider:  
• Kl.08.00 til kl. 20.00 mandag til og med fredag  
• Kl.08.00 til kl.18.00. Dager før søn- og helligdager. Unntatt 
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
• Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på 
søn- og helligdager.   
 Bevillingshaver forutsettes å gjøre kundene sine oppmerk-
somme på kommunens fastsatte retningslinjer ved oppslag for 
hvor lenge etter salgstidens slutt at betaling av de alkoholhol-
dige drikkevarene kan skje. 
 
SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING 
VERTSHUSET NAMS-INN  
Vedtak: 
Namsskogan kommune innvilger Vertshuset Nams-Inn AS 
skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin i følgende 
lokaler: kafeteria, spisesal, pub, møterom, tv-stue og uteareal, 
fram til 30.09.2024. Ved arrangementer utendørs kreves det 

at områdene avsperres. Styrer for bevillingen er Anita Sæther 
og stedfortreder er Bjørg Kristensen.  
Skjenkebevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår 
som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestem-
melser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og 
for øvrig på en forsvarlig måte.  
Skjenketider ved serveringssteder  
I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkohol-
holdige drikkevarer foregå til Følgende tider i Namsskogan 
kommune:  
4.1 Alkoholholdig drikke over 4,7 og mindre enn 22 volum-
prosent (Øl og vin) Kl.08.00til kl.01.00 søndag tom torsdag 
Kl.08.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, i mellomjula fra 26.12.
– 01.01 og 16.mai.   
Når denne ikke falles på bevegelig helligdag.  
4.2 Alkoholholdig drikke som inneholder fra og med 22 til og 
med 60 volumprosent, (Brennevin)       Kl.13.00 til kl.01.00 
søndag tom torsdag. Kl.13.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, 
mellomjula fra 26.12.– 01.01 og 16.mai. Når denne ikke faller 
på bevegelig helligdag  
4.3 For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker føl-
ge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal 
opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i 
noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.30. 
 
SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING - 
SKOROVASMAT AS  
Vedtak: 
Skorovasmat AS. innvilges skjenkebevilling for øl, sterkøl, 
vin og brennevin i følgende faste skjenkestader for perioden 
01.07.2020 t.o.m. 30.09.2024.:   

Skjenkestova i Skorovas (Skorovatn skole) inneareal og 
200 m2 uteareal. 
 Gråbergtippen i Skorovas, overbygg samt inntil 200 m2.  

Høvelen i Skorovas, inneareal på høvelen og saga, og ute-
areal inntil 200 m2.   
Inge Staldvik godkjennes som styrer. Skorovasmat AS innvil-
ges fritak for stedfortreder, pga. av skjenkestedets størrelse.  
Skjenketider ved serveringssteder  
I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkohol-
holdige drikkevarer foregå til følgende tider i Namsskogan 
kommune:  
4.1 Alkoholholdig drikke over 4,7 og mindre enn 22 volum-
prosent (Øl og vin) Kl.08.00til kl.01.00 søndag tom torsdag 
Kl.08.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, i mellomjula fra 26.12.
– 01.01 og 16.mai. Når denne ikke falles på bevegelig hellig-
dag.  
4.2 Alkoholholdig drikke som inneholder fra og med 22 til og 
med 60 volumprosent, (Brennevin)       Kl.13.00 til kl.01.00 
søndag tom torsdag. Kl.13.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, 
mellomjula fra 26.12.– 01.01 og 16.mai. Når denne ikke faller 
på bevegelig helligdag  
4.3 For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker føl-
ge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal 
opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i 
noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.30. 
 
OPPFØLGING AV FYLKESMANNENS TILSYN 
03.10.19 - PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BE-
REDSKAP   
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar «Plan for helsemessig og sosial bered-
skap for Namsskogan kommune».  Rådmannen kan foreta 
nødvendige oppdateringer av planen ved behov. Dette inklu-
derer også å endre eller tilføre nye tiltakskort.   
 
NK - RETTET TILDELING AV ELG 2020 
Vedtak: 
1. Finnvollan Vestre tildeles en kvote på 5 elg fordelt på 3 
kalver og 2 voksne hanndyr.  
2. Kalv/ungdyr kan felles i stedet for voksne dyr.  
3. Fellingsavgifta på elg og hjort vil i 2020 følge maksimal-
satsene fastsatt av Miljødirektoratet. 



SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBE-
VILING NAMSSKOGAN HOTELL OG FAMILIEPAR-
KEN NAMSSKOGAN FAMLIEPARK & HOTELL  
Vedtak: 
Namsskogan kommune innvilger Namsskogan Hotell AS 
skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin i følgende 
lokaler innendørs, alle innvendige publikumsarealer og over-
nattingsenheter inkludert altaner og på følgende arealer uten-
dørs: plen bak hotellet, bedriftens område ved arrangement, i 
Namsskogan Familieparks områder ved spesielle anledninger, 
storgamma, fjellstu og parkkafeen med tilhørende uteområder 
for servering, fram til. 31.12.2023. I Namsskogan Familie-
parks områder gjelder bevillingen kun utenom Familiepar-
kens åpningstider. Ved arrangementer utendørs kreves det at 
områdene avsperres.  
Sarah Wyss og Øistein Moen godkjennes som henholdsvis 
styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen.  
Skjenkebevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår 
som er nevnt i bevillingsvedtaket, alkoholloven og bestem-
melser gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og 
for øvrig på en forsvarlig måte.  
Namsskogan kommune innvilger serveringsbevilling for 
Namsskogan hotell sine serveringssteder samt familieparken 
sin serveringsområder. Ansvarlig for serveringsbevillingen er 
Eddie Jørgensen-Øberg. Serveringsbevillingen er gyldig til 
det skjer endringer i eierforhold eller fagansvar. Jfr serve-
ringsloven §14 og kapittel 5.  
Skjenketider ved serveringssteder  
I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkohol-
holdige drikkevarer foregå til Følgende tider i Namsskogan 
kommune:  
4.1 Alkoholholdig drikke over 4,7 og mindre enn 22 volum-
prosent (Øl og vin) Kl.08.00til kl.01.00 søndag tom torsdag 
Kl.08.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, i mellomjula fra 26.12.
– 01.01 og 16.mai.        Når denne ikke falles på bevegelig 
helligdag.  
4.2 Alkoholholdig drikke som inneholder fra og med 22 til og 
med 60 volumprosent, (Brennevin)       Kl.13.00 til kl.01.00 
søndag tom torsdag. Kl.13.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, 
mellomjula fra 26.12.– 01.01 og 16.mai. Når denne ikke faller 
på bevegelig helligdag  
4.3 For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker føl-
ge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal 
opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i 
noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.30. 

 

Namsskogan servicekontor  
informerer: 

 
Nå er det mulig å betale med kort også på  

servicekontoret på kommunehuset.  
Fra 1. september erstattes den gamle  
kontantkassen med en kortterminal.  

Bomveiskort, kart og alle kommunale regninger 
m.m., kan du nå betale med kort.  

 
På alle transaksjoner over kr 1.000,-  

påløper et gebyr på kr 25,- 
 

Namsskogan kommune v/Servicekontor  



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 6  / 2010 

INFORMASJON! 

 
Jf gjeldende og nye smittevernregler så har 
komiteen for «Historisk helg» i samråd med 
kommuneoverlege i Namsskogan bestemt at 
bygdadag på dagtid, og festarrangement med 
Stage Dolls m.fl. på kveldstid, som var  
planlagt lørdag 05. september blir  
dessverre avlyses. 
 
Når det gjelder avvikling av sykkelløpet 
«Finnvollfjellet Rundt» samme dag, så ble  
dessverre dette også avlyst. 
 
Når det gjelder arrangement som er planlagt 
ved Millavatnet i regi av Namsskogan  
Historielag  fredag 04. september kl 18.00 så 
arrangeres dette som planlagt.  

”En sommer er over, men minnene om den består…”                                                                             
Denne uka begynner skolene igjen , og det er et sikkert 
bevis på at sommeren er over. De fleste av oss har for-
håpentligvis fått ladet batteriene før ei ny arbeidsøkt, 
enten i hjemlige strøk eller borte. For oss som har fe-
riert hjemme, så har vi nytt gleden av å være på et sted 
som flere ganger er målt til å være varmest i landet.                                                                                                                                          
 
Sommeren startet trist med slagbjørn og stort sauetap 
på Steinfjellet, og jeg var spent på hvordan situasjonen 
ville bli utover sesongen. Tilbakemeldingene som jeg 
har fått så langt, viser at det har vært en rolig sommer, 
og det er gledelig. Kanskje gjør dette at folk våger seg 
ut i naturen, både på topptur og på bærtur, enten på 
kjente stier, eller på nye områder med det nye, flotte  
turkartet for Namsskogan i sekken. Og vil man gå inn i  
Børgefjell, så er den nye innfallsporten på Smalåsen 
ferdig, og det ble et meget attraktivt anlegg.                                                                                                                    
 
Apropos anlegg, så har det vært mange blide fotball-
spillere på den nye kunstgressbanen på Namsskogan 
om kveldene. For dere som ennå ikke har sett den, så 
vil det bli anledning til dette  i forbindelse med 10-
årsjubileet til Namsskoganhallen senere i måneden. 
Jubilerer gjør også Namsskogan Jeger og Fiskerfore-
ning og Namsskogan Pensjonistlag i høst, og det skal 
markeres. Begge disse foreningene viser engasjement. 
Jeg vil også rose historielaget for den dugnadsånden 
de har vist omkring Bjørhusdal gamle skole– og ka-

pell. Det er flott at dette unike bygget kommer fram i 
lyset ved hjelp av dere.       
                     
Som sagt er ferien over, og mange oppgaver står i kø 
framover. Til helga vil mange frivillige være i sving i 
Namsskoganhallen, for da kommer ca 100 4H-
ungdommer på distriktsleir, og det skal bli moro. Moro 
blir det også når svømmehallen på Trones åpnes igjen i 
høst, og når arbeidet med barnehagen på Brekkvasselv 
settes i gang. Det trengs, for nå er det veldig mange 
småbarn som venter på nye lokaler. 
 
I høst skal rådmannen og ordføreren på skole. Nams-
skogan kommune har vært så heldig å få bli med på 
regjeringens Omdømmeskole. Det hevdes at  en kom-
munes omdømme  handler om tillit til politikere og 
kommuneadministrasjon. Dette er jeg enig i. Det vik-
tigste for meg er å arbeide for befolkningens beste. 
Men omdømme er så mye mer, slik som at folk forbin-
der noe positivt med kommunen når de hører navnet, 
at folk kan tenke seg å bo og arbeide her. Da er det 
viktig at vi som Namsskoginger er flinke til å inklude-
re alle nye innbyggere på en slik måte at de straks får 
et nettverk og føler tilhørighet til kommunen. Jeg øns-
ker alle en god, aktiv og positiv høst! 

 
Kari Ystgård / Ordfører 





GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
04. september   Samtalegudstjeneste i Trones kirke kl. 18.00. 
05. september    Konfirmasjon i Trones kirke kl. 11.00.  
13. september   Jubileumsgudstjeneste Bjørhusdal kapell 50-år kl. 16.00. 
11. oktober   Gudstjeneste i Trones kirke kl 11.00.  m/presentasjon av konfirmanter. 
08. november   Gudstjeneste i Trones kirke kl 18.00.  Vi minnes de døde. 
29. november   Lysmesse i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 1. advent. 
22. desember   Skolegudstjeneste i Trones kirke kl. 08.00. 
22. desember   Skolegudstjeneste på Namsskogan skole kl. 10.00. 
24. desember   Julegudstjeneste i Skorovatn kapell kl. 13.30. 
24. desember   Julegudstjeneste i Trones kirke kl. 16.00. 
26. desember   Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Kirkeverge: Anne Elisabeth Brekkvassmo 
 
TELEFONER 
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 40 64 27 58  
 
E-post adresser 
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no 
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no  
 

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

Namsskogan blomsterfond. 
Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo  mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4472.30.09860 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  

May K.  Wibe 

Elias Kristian  Trones  

Elmar Jenleif Grøndal 

Arnulf Johan Vågø 
 

sitt minne. 

http://www.google.no/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=H_YOA5J90vNQeM:&imgrefurl=http://trykksak.kirken.no/&docid=l45uG9ar-_nVxM&imgurl=http://trykksak.kirken.no/skin/kirken_ny/logo_denNorskeKirke.png&w=540&h=88&ei=HEHqUvzJCaOw4QSFzoCABQ&zoom=1&iact=rc&dur=880&page=


TUSEN TAKK 

 
Vi ønsker å rette en takk for vennlig deltagelse 

og for blomster og hilsener i anledning  
Elmar Grøndals` bortgang og begravelse. 
Takk også til alle som ga en minnegave  
gjennom Namsskogan Blomsterfond.  

 
           Elsa Grøndal m/familie 

 

Hus til leie på Namsskogan. 
 

Adresse: Nyrudveien 128.  
Ledig fra 1.oktober 2020. 
- stor stue med vedovn 
- kjøkken 
- vaskerom 
- 3 soverom 
- 1 bad med toalett og dusjkabinett og 1 med  
toalett og håndvask. 
- stor bod og ekstra lagringsplass i kjeller. 
 
Husleie kun kr 4200, - pr.mnd inkludert TV og  
internett fra altibox. 
 
Kontakt Heidi Myrvold Welo tlf 47351655 eller  
e-post: h_welo@ hotmail.com 

NY  
KOMMUNALSJEF 

HELSE 
 

Jeg heter Ingrid Pedersen og er ny 
kommunalsjef for Helse og Omsorg i 

Namsskogan kommune. 
 

Jeg er 44 år, gift og har en voksen  
datter. Vi har flyttet til Namsskogan og 

gleder oss til å bli kjent med  
menneskene og nærmiljøet. 

 
Jeg er født og oppvokst i Mosjøen,  

utdannet meg som sykepleier i Namsos 
og har jobbet som sykepleier frem til 
2009 da jeg ble avdelingsleder for en 
korttidsavdeling. Videre har jeg erfa-
ring fra rehabilitering og kommunal 

øyeblikkelig hjelp. Jeg har tatt etter- og 
videreutdanning i palliasjon og ledelse. 
I 2018 ble jeg ferdig med en master i 

tverrfaglig samarbeid i helse- og sosial-
sektoren.  

 
Jeg ser frem til et godt samarbeid  
med ansatte for å gi befolkningen i 

Namsskogan kommune en god helse og 
omsorgstjeneste 

http://hotmail.com








Byggvaren 
 
Åpningstider:   
Mandag - fredag      9 -16 
Lørdag        9 -13 

74 33 34 30  byggvaren@namsskoganbygg.no 

 

Ammunisjon 
til jakt og  

trening 
 

Støvler barn/
voksen 

Jerven Fjellduk 
Bålpanne 

Bål-kaffekjele 

 
Velkommen til 

Byggvaren! 
 

BYGGEVARER:  
Pusse opp i høst? 

Vi har bygdas beste utvalg og 
priser!  

Hobbyrøykeri Normann 

Hobbyrøykeriet Normann er en komplett og enkel løsning for røyking av 

mat hjemme eller på hytta. Røykeriet leveres komplett med alle innred-

ningsdetaljer og den unike røykutvikleren som generer røyk fra  

røykeklosser av tre.  Pris kr. 4990,- 


