
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr.  4/2020   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  

Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 5    Fredag 19 juni  (Siste før sommerferien) 

 6    Fredag 21 august 
 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai: 
17: Enkel markering utenfor Namsskogan Omsorgssenter fra klokken 12.00 (se eget program) 
28: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12.00. 
31: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. (1.Pinsedag). 
Juni 
Juli: 
August: 
September: 
05: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke 
13: Bjørhusdal kapell - 50 år. 
24: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
Oktober: 
29: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12.00.  
18: TV-Aksjonen 2020. 
November: 
14: Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12.00. 
Desember: 
10: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 19.06.2020 innen kl.12.00.  

INFORMASJON OM KURS! 
 
Fra 12.mars har det ikke blitt gjennomført kurs i SI da myn-
dighetene stengte skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Nå 
er veien tilbake mot normalen startet og vi har nå dialog med 
kursholdere om når (og hvordan) kurs gjenopptas. Barnehager 
og småtrinnklasser på skolen er gjenåpnet med smitte-
dempende tiltak, mens det ennå er uforandret for mellomtrinn 
og ungdomstrinn på skoler, høyskoler og andre opplærings- 
og utdanningsinstitusjoner. Det betyr at kursaktivitet må gjen-
nomføres på grupper mindre enn 5 personer og med avstand 
på minst 2 meter, og en slik gjennomføring av kurs er lite 
effektiv og gir dårlig utbytte av kursdeltakere (og dårlig øko-
nomi for kursholder og -arrangør). 
 
Flere har ulike sertifikater/kompetansebevis med utløp første 
halvår 2020 og disse har nå fått utsettelse med å fornyelse. 
Hvor lenge utsettelse er på er ulik og under kan dere se be-
stemmelser for Varme arbeider, førerkort/
yrkessjåførkompetanse og ADR. Lignende bestemmelser 
finnes for de andre sertifikater/kompetansebevis. 

Gjeldende for varme arbeider-sertifikat: 

- Forlenget utløp: Alle som har utøversertifikat med utløp i perioden 
31. mars – 30. april 2020, får utsatt frist til 31. mai 2020 med å for-
nye sertifikatet. 
- Det antydes at ny frist 31.mai 2020 får ny utsatt frist 

 
Gjeldende for førerkort og yrkessjåførkompetanse: 
 § 2.Midlertidig forlengelse av utløpt førerrett  

·Førerrett som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. 
september 2020 kan benyttes til kjøring i Norge i seks måneder fra 
utløpsdato. 

·Førerrett som er utløpt i perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 
2020 hvor innehaver har fylt 80 år, kan benyttes til kjøring i Norge i 
tre måneder fra utløpsdato. 

 
§ 4.Midlertidig forlengelse av utløpt yrkessjåførkompetanse 

·Yrkessjåførkompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til 
og med 30. september 2020 kan benyttes i Norge i seks måneder fra 
utløpsdato. 

Gjeldende for ADR: 
ADR-kompetansebevis (ADR 8.2.2.8.2).  

·Kompetansebevis som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. no-
vember 2020, forblir gyldige til 30. november 2020. Oppfrisk-
ningskurs og ny prøve må være bestått innen 1. desember 2020.  

·Gyldighetstid for nytt kompetansebevis regnes fra opprinnelig 
utløpsdato. 

I dugnadskampen mot spredning av Coronaviruset kommer 
ikke Skogmo Industripark til å gjennomføre kurs ihht kurska-
lender før september 2020. Vi vil i løpet av sommeren legge 
ut kurskalender for andre halvår 2020 og ta ny vurdering om 
når vi starter opp normal kursvirksomhet igjen.  
Dersom det er noen som trenger et spesifikt kurs/kompetanse 
i løpet av våren/sommeren 2020, så ta kontakt og så skal vi 
forsøke å ordne en god og praktisk løsning.  
 
Med vennlig hilsen Ole Joar Flaat 
Daglig leder  
ole@skogmoindustripark.no / Tel: 93087867 
 

 
Overhallsvegen 2141 
7863  Overhalla 
www.skogmoindustripark.no 



 
FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 

 

www.namsskogan.kommune.no 

Nytt fra biblioteket  
 

Biblioteket er fortsatt koronastengt. Det vil 
si at dere ikke kan komme til biblioteket. 
 
Nå når bibliotekene i Norge har vært stengt, har 
hele biblioteknorge tenkt nytt. Det har vært, og er, 
massiv dugnad i hele biblioteknorge, og Regjeringen og Nasjonalbiblioteket har kommet med krisepak-
ke. Gjennom ekstraordinære tiltak blir det jobbet med å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens 
bibliotekene er koronastengt. Det har blitt produsert mange digitale tjenester, og det har blitt gitt tilgang 
til tjenester man måtte på biblioteket for å få tilgang til tidligere.  
 
Her i Namsskogan har vi vært med på å utarbeide og formidle ulike digitale tjenester, og vi har også 
laget et tilbud så dere kan bestille bøker og hente dem utenfor kommunehuset på torsdager. 
 
Take-away bibliotek (bestill og hent-bibliotek).  NB: Nå kan du levere inn også!   les mer på egen 
info om Take-away bibliotek (bestill og hent-bibliotek).     
 
Nye digitale tilbud:  
Bookbites – en ny tjeneste for e-bøker. Her kan du låne e-bøker og e-lydbøker helt gratis. Du laster 
ned en app (lite program), låner bøker på nettbrett eller mobil, og leser dem der. Les mer på egen info 
om BookBites. 
Pressreader – du får tilgang til over 7200 aviser og magasiner hjemmefra. Les mer på egen info om 
Pressreader. 
Filmbib - Gratis strømmetjeneste. Gjennom tjenesten Filmbib får man gratis tilgang til en rekke norske 
kort- og dokumentarfilmer. Les mer på egen info om filmbib. 
(Se forrige Namsin for oversikt over flere tilbud, eller se på bibliotekets hjemmeside eller facebookside).  
Vi håper mange av dere har prøvd ut forskjellige tjenester, og har hatt glede og nytte av det.  
Vi vet at en del ikke er særlig aktive på internett og sosiale media, og kanskje har behov for hjelp til å 
lære seg å finne fram og bruke ulike tjenester, så her er en oppfordring fra biblioteket:   
 
Hvis vi alle er med på å fortelle naboen, familiemedlemmer og andre om  
mulighetene som finnes, og kanskje også kan bidra med hjelp til å finne fram og 
kunne ta i bruk noe av det som finnes, så er vi med på å skape en bedre hverdag 
for hverandre.  

 
Samfunnet åpner seg etter hvert, men hvor lenge biblioteket vil være stengt kan vi ikke si noe om enda. 
I første omgang tenker vi ut mai, men det kan komme nye bestemmelser innen da. Biblioteket vil rette 
seg etter gjeldende restriksjoner, og ha fokus på smittevern.  
 

Så til vi endelig kan møtes på biblioteket igjen:  

Ta vare på dere selv og hverandre  

 
PS: Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på eller trenger hjelp med. 
 
Hilsen Namsskogan folkebibliotek 
Epost: bibliotek@namsskogan.kommune.no / Telefon: 90245248  



Prosjektleder Bosetting.  
 
Har du lyst til å jobbe med å gjøre det mer  
attraktivt å bo og leve i Namsskogan?  
Som vår kollega vil du inngå i et utviklingsorientert og  
positivt arbeidsmiljø, der din rolle vil være å bygge bro 
mellom kommunen, næringsliv, Nav og frivilligheten, 
og bidra til at Namsskogan-samfunnet får gode vilkår 
for å blomstre!  
 
Til vårt 3-årige prosjekt ser vi etter en person som:  
- Brenner for distriktsutvikling og det gode liv i rurale 
strøk.  

- Har relevant høyskoleutdanning.  

- Har gode egenskaper innen kommunikasjon og  
relasjonsbygging.  

- Er positiv og løsningsorientert.  

- Har gode samarbeidsevner og kan arbeide strukturert 
og selvstendig.  

- Har god kulturforståelse.  

- Har erfaring fra privat næringsliv.  
 
Sentrale oppgaver i stillingen vil være:  
- Bli kjent med det lokale arbeidsmarkedet og etablere 
gode relasjoner til arbeidsgivere og arbeidsplasser i 
Namsskogan kommune og omegn.  

- Skaffe oversikt over jobbmuligheter og kompetanse-
behov i det lokale næringslivet.  

- Være vertskap for nye innbyggere, og bidra til at disse 
blir kjent med mulighetene som finnes i kommunen/
regionen.  

- Følge opp og støtte arbeidsgivere som sysselsetter 
personer med en annen språk/kulturbakgrunn.  

- Skaffe oversikt over boligmarkedet i kommunen, og  
knytte kontakt med eventuelle utleiere. Bistå nye inn-
byggere med å finne egnet bolig.  

- Bidra til at det utvikles arenaer der innbyggere med 
felles interesser kan knytte kontakter og møtes.  

- Markedsføre og framsnakke kommunen.  

- Bistå i arbeidet med å utarbeide prosjektplan og søk-
nad om prosjektmidler.  

- Mye «feltarbeid» og mindre kontorarbeid.  
 
Prosjektleder Bosetting forventes å ha et tett samarbeid 
med leder i Namsskogan Utvikling A/S og ulike sekto-
rer i kommunen. Organisatorisk er stillingen underlagt 
rådmannen.  
 
Kontorsted i Namsskogan kommune.  
Lønn etter avtale. Spørsmål om stillingen kan rettes til  
Aslaug Pettersen, tlf. 917 88 383  
e-post aslaug.pettersen@namsskogan.kommune.no  
 

SØKNADSFRIST 15.05.2020 

 
 

NAMSSKOGAN 
PENSJONISTLAG 

 

Til medlemmene i Namsskogan Pensjonistlag.  
Vi har gjort kjent på plakater i bygda at det blir 
ingen  møtevirksomhet i laget vårt før tidligst i 
september. Dette pga av koronapandemien. Håper 
at tilstanden bedrer seg fort, og at ting blir mest 
mulig som før. 
 
Dagturer som er diskutert må også utsettes.  
Vi venter på bedre tider. Namsskogan Pensjonist-
lag har 40-års jubileum i år. Planen er å få til ei 
markering for medlemmene på senhøsten. Vi må 
avvente situasjonen før det går an å tidfeste noe.  
 
Av positive ting ellers har vi fått tak i ny leder: 
Kirsten Øyangen som har flyttet til bygda. Denne 
møtepausen kom før hun fikk begynt, men hun er 
velkommen når det blir andre tider. Vi må vel bare 
fortsette å følge de forholdsregler som myndighet-
ene har bestemt, slik at det kan lettes på restriksjo-
nene snart.  
 
Alle ser vi fram til mere frihet og besøk.  
Det er bra at det går mot sommer. Vi ønsker alle 
medlemmene en god sommer, og hilser spesielt  
til de på omsorgssenteret og boligene. 

Bjørg Lande 

Planlegger du miljøtiltak,  
tiltak i beiteområder eller  

drenering i sommer? 
 
Sjekk ut sesongens tilskuddsordninger: 

- SMIL-tilskudd 
- Tilskudd til tiltak i beiteområder 
- Tilskudd til drenering av  
        jordbruksjord 

 
Eller ønsker du å oppdatere arealtall / gårdskart for 

din landbrukseiendom?  
 

Mer info under  
ØNLU - Øvre Namdal landbruk og utmark 

på www.namsskogan.kommune.no 



 

 
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 

 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 Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

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  

 

LEGAT! 

 
Styret i Margot Gulliksens legat for  

funksjonshemmede i Namsskogan har vedtatt å 
dele ut inntil kr.10.000.- i 2020 til fordeling  

mellom eventuelle søkere.  
 

Søknadsfristen settes til 1.juni 2020.  
 

Søknaden sendes til: 
Margot Gulliksens legat v/Sturla Sørgaard,  

Furuveien 40, 7892 Trones 

KOMMUNALE AVGIFTER  
- FEIL/RETTINGER 

 
Namsskogan kommune har ved skifte av renovatør fra 
1.1.2020 gjennomgått kundemassen for å fastsette hvem 
som skal betale for kommunale avgifter. (Vann, kloakk, 
renovasjon, eiendomsskatt og feiing).  Hovedregelen er  
at alle som har en bebygd eiendom skal betale kommuna-
le avgifter. Gjennomgang viser at vi har en del mangler 
og feil i våre registre. Dette har medført at en del kunder 
har fått fakturert gebyr på/for feil type eiendom og noen 
har ikke blitt fakturert da det er mangelfull registering av 
eiendommen. 
 
Våre registre og kundeforhold vil bli gjennomgått og  
korrigert i forhold til faktiske registeringer av type bolig/
eiendom. Dette medfører at de vi finner avvik på, vil få 
korrigert faktura/krav ut fra registret bebyggelse på sin 
eiendom.  
 
Det vil bli sendt ut eget skriv til berørte som får korrigert 
sine gebyrgrunnlag. 
 

Namsskogan kommune  
v/Heider Sæther / Økonomisjef 



Take-Away Bibliotek Namsskogan 
 

Biblioteket er fremdeles koronastengt, så vi tilbyr 
Bestill og hent- bibliotek 

 
- Og du får sjansen til å låne bøker, lydbøker, tidsskrift og film! 

Hvordan? 
Send ønsker innen onsdager kl. 14.00. 
 
Epost: bibliotek@namsskogan.kommune.no 
SMS tlf. 90245248 
 
For lånere med lånekort og PIN-kode: Logg deg inn på Bokdatabasen under bibliotek på kommunens hjemme-
side, og bestill der. PS: Du kan se hva biblioteket har ved å følge den lenken, uten å logge inn. 
 
HENTETIDSPUNKT: 
Torsdager mellom kl. 11.00 – 14.00 utenfor kommunehuset 
 
Ring på utenfor, evt. ring på tlf. 90245248 når du er her. 
Husk god avstand til andre. 
 
* Det er kun lånere som tar kontakt på forhånd som får hente bøker. Det blir ikke mulighet til å komme inn på 
biblioteket. 
* Biblioteket kan ikke garantere at du får akkurat det du ønsker deg, men vi kan gjerne plukke en annen anbefa-
ling hvis du ønsker det. 
* Fjernlån er dessverre ikke mulig. 
* Biblioteket følger alle smittevernregler. Alt av materiale som blir plukket fra hyllene har stått urørt der i 14 da-
ger. 
 
Får du ikke til å hente da? 
Ta kontakt, så finner vi en annen løsning. Gi beskjed samtidig som du bestiller om du ønsker det. 
 

Hilsen Namsskogan folkebibliotek 

Namsin for 10 år siden:      
Nr. 4 / 2010 

D et er dessverre lite som vitner om vår, selv om det står 
mai på kalenderen. Snøbygene går hvite og det blåser, 

og naturen bærer preg av at den mangler sol og høyere tem-
peraturer. Vi venter alle utålmodig på å få legge om til 
sommerdekk og finne fram lettere klær. Noen venter også 
på at telen skal gå ut av jorda slik at våronn og bredbånd-
legginga kommer i sving. Det blir kanskje lett å synke ned i 
litt negativ værsjuke, men da får vi heller trøste oss med at 
en kald vår gir en strålende og varm sommer, skal man tro 
på gamle værtegn. 
 
Til tross for et surt vær og askebyger fra Island, så steller 
alle med sitt. Mye positivt foregår til tross for lumske vær-
guder. I forrige uke ble den første nasjonale konferansen 
om Vilt og trafikk holdt på Trones. Det var stort oppmøte 
og mange dyktige og interessante innledere, med andre ord 
et svært vellykket arrangement. Som ordfører er jeg stolt 
over at Namsskogan kommune er aktivt med på å sette et så 
viktig tema på kartet, og vil selvfølgelig bidra til at arbeidet 
fortsetter etter konferansen også. Et annet vellykket arrang-
ement var Namdalskonferansen. Her fikk deltakerne høre 

suksesshistorier fra næringslivet og om at omdømmebyg-
ging er et viktig konkurransefortrinn.                                                
 
Også kommunene er opptatt av omdømmebygging. Vi vel-
ger å tro at Namsskogan  har et ganske bra omdømme. Men 
vi må hele tiden bestrebe oss etter å bli bedre. Derfor har 
kommunen søkt om å få være med på Omdømmeskolen i 
regi av Distriktssenteret. Uansett om vi kommer med eller 
ikke, så er det mange små grep alle kan gjøre i hverdagen. 
Vi kan for eksempel gi litt mer av oss selv overfor hverand-
re. Stoppe opp og slå av en liten prat. Gå på besøk.  Mai er 
en fin måned til å være sosial i.  
 
Vi går mange fine dager og opplevelser i møte, helligdager, 
konserter, nasjonaldagen og konfirmasjoner.  
 
Skal vi da bygge omdømmet med å vise av at vi setter pris 
på å treffe nye folk og gamle bekjente?  
 

Med vennlig hilsen 
Kari Ystgård / Ordfører        



 

Nå får du tilgang til over 
7200 aviser og magasiner 

hjemmefra 
 

 
 

Pressreader gir deg tilgang til et utvalg aviser og magasiner fra 120 land på mer enn 60 språk.  

Denne tjenesten er til vanlig bare tilgjengelig når du er på biblioteket, men nå får du tilgang hjemmefra.  

Slik gjør du: 

1. Logg deg inn i Mikromarc med lånekortnr. og pinkode/passord. Du finner siden ved å følge denne lenken 
https://indre-namdal.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6477&db=indre-namdal 

2. Når du har logget inn, dukker lenken PressReader opp i venstremenyen. Trykk på lenken, og du vil finne 
masse aviser og magasiner. 

 

God lesing  

Hilsen Namsskogan folkebibliotek 

 

Har du ikke lånekort, eller mangler  
kortnummer og PIN, kan du opprette nytt 

digitalt lånekort hos nasjonalbiblioteket. 
Følg denne lenken  

https://nb.bib.no/cgi-bin/m2 

Trenger du hjelp, ta kontakt med  

biblioteket:  

E-post:  

bibliotek@namsskogan.kommune.no   
Tlf: 90245248 

Gratis tilgang til en rekke norske kort
- og dokumentarfilmer. 

 
Gjennom denne tjenesten kan du kan se filmer av nyere dato, 
men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid. Du vil finne  
en unik samling av kortfilmer for både barn og voksne: anima-
sjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte histo-

rier. Her er også historisk interessante og samfunnsaktuelle  
dokumentarer og mye mer. 

 
Du kan se filmene på egen MAC/PC, nettbrett eller telefon.  

Du behøver ikke være på biblioteket for å se filmene. 
 

For å bruke tjenesten må du ha et nasjonalt lånekort fra  
biblioteket. Har du ikke kan du nå få det digitalt ved å følge  

denne lenken https://nb.bib.no/cgi-bin/m2 
 

Pålogging skjer ved bruk av lånenummer og pinkode  
tilknyttet lånekortet. Se mer her: https://filmbib.no/ 

 
Hilsen  

Namsskogan folkebibliotek 

 
KORONA-

INFORMASJON! 
 

Folkehelseinstituttet anbefaler at så mange 
som mulig tester seg av befolkningen.  

Har du symptomer så anbefales det at du/
dere testes i hjemkommunen.  

 
Ta kontakt med kommunens legekontor/

kommunelege for ønske om test  
for covid-19. 

 
Namsskogan kommune 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.as.kommune.no%2Fkoronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551-125470.html&psig=AOvVaw1p3kqAK4h5NzBjUq1iGwXT&ust=1589355718304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCJrM7prekCFQAAAAAdAAAAABAD


FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 28.04.20: 

 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV  
TV-PROGRAMMET "PÅ KRYSS OG TVERS"  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 20.000.- i mar-
kedsføringsstøtte til Trønder TV AS i forbindelse med gjen-
nomføring av 2x3 reportasjer i Namsskogan i serien «På 
Kryss og Tvers».  
2. Bevilgningen utgjør inntil 42% av budsjettkostnaden på kr 
47.400.-. Utbetaling av tilskudd skjer mot presentasjon av 
regnskap for prosjektet. Ved reduserte kostnader blir tilskud-
det redusert tilsvarende.  
3. Namsskogan kommune forutsetter at kommunen får benyt-
te reportasjefilmene ved andre anledninger og blir omtalt som 
sponsor til prosjektet.  
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD PÅ 
50% FRA NAMSSKOGAN KOMMUNE  
– FORPROSJEKTET NAMSSKOGAN NATURLAB  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 150.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Namsskogan Familiepark AS i 
forbindelse med gjennomføring av Forprosjektet Namsskogan 
Naturlab. Tilskuddsandelen utgjør inntil 50% av Namsskogan 
Familiepark AS sin finansieringsandel i Forprosjektet. Ved 
reduserte kostnader blir tilskuddet redusert tilsvarende.  
2. Halvparten av tilskuddet utbetales når det bekreftes at ar-
beidet er igangsatt og resterende mot innsendt prosjektregn-
skap på linje med kravet for utbetaling fra Fylkeskommunen.  
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
FINANSIERING AV REKLAMEFILM FOR  
NAMSSKOGAN UTVIKLING AS  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 6250.- til Nams-
skogan Utvikling AS for fullfinansiering av presentasjonsfilm 
for selskapet.  
2. Bevilgningen utbetales når det bekreftes at prosjektet er 
realisert og kostnaden bekreftet. Ved lavere kostnad utbetales 
det beløp som ble resultatet.  
3. Namsskogan Utvikling AS og Namsskogan kommune skal 
ha rettigheter til å bruke filmmaterialet ved senere anledning.  
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TILLEGGS-
AREAL OG NYDYRKING SIV ANITA LINDSETMO 
OG ØYVIND SKARSTAD  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune innvilger Siv Anita Lindsetmo og 
Øyvind Skarstad inntil kr 150.000.- i investeringstilskudd i 
forbindelse med nydyrking av 119 dekar på Nymoen Gård.  
2. Namsskogan kommune innvilger også et investeringstil-
skudd på kr 50.000.- til kjøp av 170 dekar som grunnlag for 
nydyrkingsprosjektet.  
3. Utbetaling av tilskuddene foretas med grunnlag i regnskap 
fra regnskapsfører der støtteandelen utgjør inntil 19% av ny-
dyrkingskostnaden og inntil 15% av arealinvesteringen. 
Egeninnsatsen basers på eget tidsforbruk til kr 300.- pr time, 
ved bruk av egen traktor er timeprisen på kr 650.- inkl. fører 
og egen gravemaskin til kr 900.- inkl. fører. Ved reduserte 
kostnader blir tilskudd redusert tilvarende.  
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
FORSTUDIE NÆRINGSLIVETS UTFORDRINGER 
OG BEHOV I KORONA SITUASJONEN 
Vedtak: 
Det bevilges 31.250.- kr fra ansvar 1341 - kraftfondet til å 
iverksette forstudie: Kartlegging av bedrifters behov for bi-
stand. 

 
NK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL  
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FOR Å UNNGÅ ELG
-PÅKJØRSLER  
Vedtak: 
Søknaden om tilskudd til sikring av rundballelager, avslås. 
 
SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET,  
LOKALE RETNINGSLINJER SMIL, NK  
Vedtak: 
Lokale retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket i Øvre Namdal, Lierne, Røyrvik og Namsskogan 
kommuner, vedtas å gjelde for Namsskogan kommune. Her-
under presiseres det at årlige søknadsfrister reguleres og kom-
muniseres ut av landbrukskontoret. 
 
ERVERVSMESSIG KJØRING (LEIEKJØRING)  
- SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ETTER 
30. APRIL 
Vedtak: 
Gitt tillatelse til Trond Smalås for ervervsmessig kjøring utvi-
des på følgende vilkår:  

Utvidelsen gjelder for perioden 30.04.2020 til og med 
03.05.2020.  

Det tillates ikke ferdsel i områder hvor rein har trukket inn 
i og har opphold. Dersom det er tvil må dette avklares direkte 
med reindrifta. 
 
HØRING - NOU 2019: 17 DOMSTOLSTRUKTUR 
SAMT ET FORSLAG OM ENDRINGER I  
RETTSKRETSENE OG DOMSTOLLOVEN  
Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende forslag til høringsuttalelse til 
NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer 
i rettskretsene og domstolsloven. 
 
HØRINGSUTTALELSE  
Namsskogan kommune konstaterer at regjeringen følger opp 
domstolkommisjonens forslag om å legge ned et stort antall 
tingretter og jordskifteretter. Mellomløsning som regjeringen 
foreslår, der antall tingretter og jordskifteretter (rettskretser) 
reduseres mens antall rettssteder opprettholdes på dagens 
nivå, er etter Namsskogan kommunes mening ikke et godt 
nok virkemiddel for varig å sikre den nødvendige balansen 
mellom å ivareta rettssikkerheten og det å opprettholde leven-
de og livskraftige lokalsamfunn. Namsskogan kommune me-
ner at en løsning slik regjeringen forslår medfører en reell 
fare for at de rettssteder som ikke er «hovedrettssted» i den 
enkelte rettskrets nedprioriteres, og dermed på sikt vil oppfat-
tes som annenrangs og i fare for å legges ned.  
 
Namsskogan kommune anbefaler at dagens struktur i all  
hovedsak videreføres når det gjelder tingrettene og jordskifte-
rettene.  
 
Namsskogan kommune tar utgangspunkt i Namdal tingrett, 
som er vår domstol. Vi vurderer forslagene ut fra hvordan 
disse vil slå ut for oss. Vi antar at våre vurderinger vil ha rele-
vans for og likheter med andre regioner og rettskretser. 
Namsskogan kommune vil sterkt understreke at Namdal må 
beholdes som egen rettskrets og Namdal tingrett som førstein-
stansdomstol. Vi er enig med regjeringen i at det må tas hen-
syn til behovet for å bevare kompetansearbeidsplasser i dist-
riktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. Dette gjør en 
ved å opprettholde antallet domstoler – ikke ved å sentralisere 
rettskretsene.  
 
Forslaget fra domstolkommisjonen, og regjeringens tilpas-
ninger i høringsnotatet, føyer seg inn i rekken av reformer og 
strukturendringer som er foreslått og gjennomført de siste åra. 
Fellestrekket er en gjennomgående svekkelse av kompetanse i 
distriktene og kraftig sentralisering av statlige og regionale 
tjenester. 



Hver for seg blir ikke hver enkelt reform nødvendigvis svært 
skadelig for en region som Namdalen, men når virkningen av 
alle parallelle prosesser og reformer legges sammen, er det 
særdeles dramatisk for vår region. En region som har store 
avstander, spredt bosetning og stort behov for flere høykom-
petanse-arbeidsplasser. En nedleggelse av kompetansear-
beidsplasser er det motsatte av å styrke distriktene.  
 
Domstolkommisjonen hevder at rettssikkerheten ikke blir 
tilfredsstillende ivaretatt i dagens struktur. Dette stiller vi oss 
svært tvilende til. Vi har ingen opplevelse at dette er tilfelle 
for Namdal tingrett, verken i dag eller i historisk perspektiv. 
Vi viser i denne sammenhengen til at den såkalte NAV-saken 
der de domfelte så å si utelukkende er blitt dømt av store ting-
retter. For å ivareta rettsikkerheten er det viktig at sakene blir 
etterforsket og ført for retten raskt. Namdal tingrett, som en 
liten domstol, men med stort geografisk virkeområde, kom-
mer svært godt ut i statistikkene om saksbehandlingstid. Vi 
forstår at Namdal tingrett har saksbehandlingstid som er godt 
under Stortingets krav og lavere enn landsgjennomsnittet. Vi 
har heller ingen indikasjoner på at dommene i Namdal ting-
rett ikke tilfredsstiller kvalitative mål.  
 
Nærhet og tilstedeværelse har stor verdi for reell og opplevd 
rettssikkerhet. Å opprettholde de små tingrettene har fordeler 
som sikrer kvaliteten ved «sakenes opplysning»:  

Lokalkunnskap er ivaretatt av rettens personale, aktorat/
forsvarer og rettens lekdommere  

Mindre belastende rettsprosesser for partene i rettssystemet 
blant annet pga kortere reiser  

Lokal ledelse av domstolen er helt avgjørende for framtidig 
posisjon, kompetanse og utvikling.  
 
Namsskogan kommune er enig i behovet for å beholde og 
styrke fagkompetansen og tilføre andre viktige ressurser, 
blant annet ved digital satsing ved domstolene. Digitalisering 
gir muligheter for desentraliserte løsninger og deling av kom-
petanse som mindre tingretter kan mangle. Digitalisering vil 
også dempe behovet for å sentralisere domstolene. Namssko-
gan kommune påpeker at kompetanse i denne sammenhengen 
ikke bare handler om domstolens egen kompetanse og be-
manning. Det handler i stor grad også om regionens samlede 
juridiske kompetanse. Namdalen har i dag fire advokatkonto-
rer i Namsos og ett i Rørvik. Dette er et betydelig og viktig 
advokatmiljø som kjenner regionen godt og som i stor grad 
fører de sakene som skal til behandling i Namdal tingrett. 
Dette gir trygghet både for sakens parter og for retten som 
skal administrere sakene. Det handler også om trygghet for at 
lokale forhold og hensyn blir ivaretatt når sakene skal belyses 
i retten. Å ha sorenskriver på plass i den lokale domstolen er 
den beste sikringa av et rettssteds kompetanse og bemanning. 

17.Mai 

 
I år så blir det en litt annerledes feiring med tanke på Covid-19.  
Det blir en enkel markering ved Namsskogan omsorgssentret.    
   
I mellom kl. 11.45-12.00 vil det komme veteran og motorsykkeltog.  
Vi håper også at folk er ute langs veiene med flagg og lager god stemning,  
men husk sunn fornuft og hold avstand.   
   
Arrangementet ved Namsskogan omsorgssentret vil bli filmet og sendt direkte 
på Facebook.   
   
Minner om at det er mulig å kjøpe lodd frem til 17.mai.    

   

                                                Program for dagen   
12.00:  Biler fra Amcar klubben og motorsykler fra  
   Lynvingen MC klubb kommer  
12.10:  Tale ved elever i 8. klasse og ordfører Stian Brekkvassmo  
12.30:  Korps  
13.00:  Hele Norge synger, JA VI ELSKER 

 
 

Arr. 8. klasse ved Namsskogan Skole 



NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

«Jeg drømte at livet var glede, men våknet og fant det var plikt. Jeg gjorde min 
plikt, og fant at livet var glede.» 

 
  Disse visdomsordene er beskrivende for grunnholdningen til Sanitetskvinnene opp 

gjennom alle år: de uløste oppgavene de så omkring seg i samfunnet, og pliktene de 
tok på seg, ga dem samtidig gleden over å gjøre en forskjell i de lokalmiljøene 
de var en del av. 

 
  Sanitetskvinnene har en stolt historie å se tilbake på: 
I 1896 ble Norske Kvinners Sanitetsforening grunnlagt av driftige Fredrikke Marie Quam 
fra Steinkjer, så i 2021 blir det feiring av «NKS 125 år.» 
  Namsskogan Sanitetsforening ble grunnlagt i 1922. 
 Koronavåren 2020 har gitt god tid til å dukke ned i gamle Sanitets -  protokoller, 
og stoltheten over å stå på skuldrene til våre formødre, blir  stadig større jo mer vi leser 
om hva de har utrettet i samfunnet vårt. 
 
I 2022 skal vi feire vår egen stolte Sanitetshistorie med et 100-års-jubileum! Da vil 
vi hedre våre formødre, og løfte fram deres viktige bidrag til samfunnsutviklingen i byg-
da. 
 
  Tilbake til 2020 og den historiske våren vi er midt inne: 7/5 ble det åpnet for at 20 

personer kan møtes, forutsatt at gjeldene smittevernregler blir ivaretatt.  Det be-
tyr at vi igjen kan avholde styremøter, og der vil vi drøfte aktiviteten i Namsskogan 
NKS i tiden framover. 

Omsorgsberedskapsgruppa har vært i aksjon hele perioden siden 1 2/3,  og er fortsatt 
i nær kontakt med kommunens koronakontakt for eventuelle oppdrag. 
  Koronavåren 2020 har til fulle gitt hele samfunnet et digitalt løft, noe som også 

gjelder for Sanitetskvinnene. Fylkesårsmøtet i NKS Trøndelag Nord ble avholdt di-
gitalt 18/4, der våre to delegater deltok på det historiske årsmøtet. Dette var del 1 
av Fylkesårsmøtet, del 2 blir avholdt fysisk i Namsos 3/10. 

  «KJØP EN DIGITAL MAI – BLOMST for 100 kr» er for tiden en pågående 
kampanje i NKS. Pengene for Mai – blomst – salget går til ulike tiltak for barn og 
unge i bygda. Namsskogan Sanitetsforenings VIPPS – nr er 528488. 

  «NYTENKENDE og MODIGE» er ett av de nyeste slagordene i NKS.  
Da vi møttes med hver vår kaffetermos og medbrakte stol utenfor Holmenkoia en lørdag i 
april, ble Sanitets - basaren til høsten et aktuelt tema: flere nytenkende ideer dukket 
opp, og vi gleder oss allerede til å sette noen av 
dem ut i livet i Namsskoganhallen 14/11 2020! 
 

Men nå er det «Mai,  
du skjønne milde» som gjelder! 

 
Atter en gang skal vi nyte Våren  

i den Vakre og Værbitte Heimbygda Vår! 
 

Bjørg Myran (leder) 
                           



Planlegger du miljøtiltak eller tiltak i beiteområder i sommer?  
Sjekk ut sesongens tilskuddsordninger!  

 

SMIL-tilskudd  
Spesielle miljøtiltak i jordbruket  

 
Hva kan du søke tilskudd til?  

Hydrotekniske anlegg og erosjon  
 
F.eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger mm.  

Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak  
 
F.eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark, etablering/skjøtsel av kant-
soner, dammer i kulturlandskapet mm.  

Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg  
 
F.eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.  

Kulturminner og verneverdige bygninger  

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  
 
Hvordan søke?  
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-
tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#hvordan-soeke-smil-tilskudd-  
 

Tilskudd til tiltak i beiteområder  
Hva kan du søke tilskudd til?  

 
Planleggings – og tilretteleggingsprosjekter  

o F.eks. planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag/
områder, utarbeidelse av planer, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr.  

Faste og mobile investeringstiltak  
o F.eks. sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke/skilleanlegg, drifteveier, elektronisk 
overvåkningsutstyr.  
 
Hvordan søke?  
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-
tiltak-i-beiteomrader  
 

Søknadsfrist for begge tilskuddsordningene: 24. mai 2020  
 
 

Nye felles retningslinjer skal opp til behandling i april,  
og vil bli sendt ut til brukere og publiseres på  

kommunenes hjemmesider etterpå. Ta gjerne kontakt 
med landbrukskontoret for mer informasjon og veiledning.  



RETNINGSLINJER FOR  
ORDNINGEN BEDRIFTSINTERN 

OPPLÆRING  
(BIO TRØNDELAG) for 2020  

 
BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i 

større bedrifter)  
 
1. Bakgrunn  
Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av 
tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) 
er føringer i Trøndelagsplanen, Strategi for innovasjon og 
verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag, 
med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/
strategier og andre føringer fra politiske vedtak. Her omtales 
retningslinjene for ordningen.  
 
2. Kort om BIO Trøndelag  
Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 
01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er 
styrket i regjeringens krisepakker for næringslivet ifm. korona
-utbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 mil-
lioner i BIO-midler for 2020. Fordeling av rammene for ord-
ningene mellom BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i større 
bedrifter er  følgende:  
BIO1 for bedrifter med færre enn 50 ansatte: 13,2.mill.kr   
BIO2 for bedrifter med mellom 50-250 ansatte: 5,0.mill kr   
Kompetansetiltak i større bedrifter for bedrifter over 250 
ansatte: 5,0 mill.kr   
Bedrifter gis støtte etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak 
artikkel 31. Ordningen er permanent, men retningslinjene og 
de økonomiske rammene er tilpasset dagens situasjon og kan 
endres.  
 
3. Formål  
Formålet med ordningen er kompetanseheving for å hindre 
utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige 
konsekvenser som følge av koronasituasjonen.  
 
4. Hvem kan få støtte?  
I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien1 
som er spesielt rammet av koronasituasjonen.  
BIO1: Små bedr ifter  og enkeltpersonforetak (inntil 50 
ansatte) med omstillingsbehov og mulighet for videre utvik-
ling gjennom kompetansetiltak. Eksempler på prioriterte 
bransjer er opplevelses-næringene herunder reiseliv, kultur-
næringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restau-
rantbransjen i Trøndelag.  
BIO2: Mellomstore bedr ifter  (50 - 250 ansatte) med omstil-
lingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompe-
tansetiltak. De prioriterte områdene i verdiskapingsstrategien 
er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 
Kompetansetiltak i større bedrifter: Store bedr ifter  (over  
250 ansatte) med omstillingsbehov og muligheter for videre 
utvikling gjennom kompetansetiltak.  
 
5. Hva kan det gis tilskudd til?  
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæ-
ringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. 
Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader 
(kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. 
Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Se pkt. 6, underpunkt 
11 nedenfor for spesifikasjon for BIO 1.  
Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permit-
terte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Forøvrig vises til 
det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.  
Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæ-
ringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte 
skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.  

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstil-
lingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av 
bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at 
virksomheten vil klare å gjennomføre planen.  
Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og 
markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant 
annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering2 og språk-
kunnskaper.  
 
6. Øvrige vilkår for støtte for BIO1 og BIO2  

1. Samlet støttebeløp til virksomheter er:  
o For BIO 1 maksimalt kr 300 000,-.  
o For BIO 2 maksimalt kr 600 000,-.  

2. Søknad må inneholde opplæringsplan (beskrivelse av tilta-
kene) og kostnads- og finansieringsplan.  
3. Det gis kun støtte til private bedrifter.  
4. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 60% av totale kost-
nader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søk-
nad.  
5. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre 
enn 26 uker.  
6. Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 75% 
av tilsagnet ved oppstart av tiltaket.  
7. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjen-
nomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no  
8. Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges 
(geografisk differensiering).  
9. Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter på 
det tidspunktet det innvilges støtte. Det redegjøres for egen 
økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskje-
maet i www.regionalforvaltning.no.  
10. For BIO1 spesifiseres at: o Det kan i tillegg gis støtte til 
lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltaker-
ne i opplæringsperioden. Eventuelle lønnsutgifter for ansatte 
må være direkte knyttet til ansattes tidsbruk i opplæringstilta-
ket og dette dokumenteres ved rapportering.  
o Eksterne utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid ut-
gjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.  
o Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke oversige 2/3 av støttebe-
rettiget beløp.  
o Som egeninnsats godkjennes både kontante midler og eget 
arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: kr 500,- pr. 
time. Dokumenteres med timelister.  
 
7. Øvrige vilkår for støtte til Kompetansetiltak i større 
bedrifter  
1. Bedrifter som er interessert i Kompetansetiltak i større be-
drifter bes ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune for  
drøfting av mulige kompetansetiltak.  
2. Ber om tilbakemelding innen 1. juni.  
3. Tiltakene vurderes og utvikles i samarbeid med Innovasjon 
Norge og partene i arbeids- og næringslivet.  
 
8. Klagebehandling  
Vedtak om tildeling av tilskudd fra BIO Trøndelag anses som 
enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestem-
melser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.  
 
9. Når kan du søke?  
Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no  
BIO1 har  ingen søknadsfr ist. Innkomne søknader  be-
handles fortløpende.  
BIO2 har  søknadsfr ist 1.juni 2020.  
Kompetansetiltak i større bedrifter har  ingen søknads-

frist, men interesserte må gi beskjed innen 1.juni 2020. 



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
31. mai (1.pinsedag)  Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 
05. september    Konfirmasjon i Trones kirke kl. 11.00.  

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 kirkelige fellesråd  
informerer: 

 
· Samfunnet er som smått begynt å åpnes opp igjen 
etter Covid 19-utbruddet. 
 
· Kirkene åpner også nå, - slik at alle kan få arrang-
ere gudstjeneste fra Kristi Himmelfartsdag. Første 
gudstjeneste i Namsskogan blir i Bjørhusdal kapell 
1.Pinsedag 31. Mai kl. 18:00. 
Gudstjeneste på 17.mai streames som annonsert. 
 
·Vi får nå feire dåp i en vanlig gudstjeneste.  
 
·Vi har 4 konfirmanter i Namsskogan i år.  
Konfirmasjonen skulle vært feiret i pinsa. Den ble 
utsatt til lørdag 5.september 2020.  
 
·Ved begravelse/bisettelse gjelder de samme  
reglene med inntil 50 personer. 
 
·I Namsskogan har vi også lang tradisjon for å  fei-
re 50, 60, og 70 års konfirmantjubileum. Det ar-
rangeres hvert år i midten av juni. I år skulle vi fei-

re alle som ble konfirmert i 1970, 1960 og 1950. Vi 
skjønte fort at vi måtte utsette til høsten, - så vi 
hadde et håp om å få feiret det i september.   
Nå har vi mottatt beskjed fra Bispedømme om at 
alle konfirmantjubileer i 2020 dessverre blir avlyst. 
Dette da denne invitasjonen rettes mot en alders-
gruppe som faller inn under den såkalte risikogrup-
pen. Likeså samler dette treffet mennesker fra hele 
landet. Denne bestemmelsen gjelder for hele pros-
tiet. Det vil si at vi vil feire stort med to årskull ju-
bilanter i 2021. Gleder oss allerede til det! 
 
·Bjørhusdal Kapell feirer 50 år 13.september 2020                                                                            
En arbeidsgruppe er satt ned, som skal jobbe med 
denne store markeringen. Dette blir også en stor 
begivenhet i Namsskogan Sokn! 
 
Selvfølgelig gjelder smittevernreglene som før,  
- med 1 meters avstand og maks 50 personer,  

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=


Bookbites  
- ny tjeneste for e-bøker 

 

Les og lytt til bøker på din mobil 
eller ditt nettbrett 

 
BookBites er en app der du gratis kan låne, 
reservere og lese digitale bøker fra biblioteket, 
eller høre på lydbøker. Den erstatter tidligere 
eBokBib som har vært i bruk siden 2013.  
 
I BookBites får du tilgang til tusenvis e-bøker og lydbøker. Du laster den ned fra AppStore eller Goog-
lePlay. Første gangen du skal logge inn må du opprette en bruker og legge inn biblioteket ditt, men når 
det er gjort er det like enkelt å låne bøker i BookBites som i eBokBib. 

 

Om BookBites 

Appen er laget for å gi gode lese- og lytteopplevelser og brukes fra før av bibliotek i seks andre fylker. 
BookBites leveres av Biblioteksentralen SA. 
Det første brukeren møter i appen er bokhyller med forslag til bøker som kan leses eller lyttes til. Man 
kan også søke etter bøker via søkeikonet. Under hver bok ser man hvor lang tid det vil ta å lese den. 
Slik blir det enklere å velge en bok som passer brukeren – akkurat nå. Alle lesere er ulike, og det tar 
BookBites hensyn til. Her finner man en rekke verktøy som kan forbedre den personlige leseopplevel-
sen: 

 Velg linjeavstand, skriftstørrelse og skrifttype 

 Velg blant 25 fargekombinasjoner for skrift og lesebakgrunn 

 Les én linje av gangen med Linjefokus 

 Slå opp et ord i ordboken 

 Få teksten lest opp 

 Få ord eller setninger oversatt 

  

Slik gjør du for å komme i gang: 
 

1. Søk opp BookBites på App Store eller Google Play og last ned appen.  
2. Opprett bruker. Følg instruksene.  
3. Søk opp bøker eller bla i våre anbefalingshyller. Lån boka eller lydboka. Du kan også 

lage egne huskelister. 
 

Du vil trenge en e-postadresse, et lånekort og pinkode. 
Du bruker e-postadressen til å opprette en bruker. Passordet du velger må bestå av seks tegn 
(bokstaver eller tall). 
Den første gangen du logger deg inn i BookBites, må du velge ditt bibliotek og gi appen informasjon om 
lånekortet ditt. Har du ikke lånekort? Få det digitalt ved å følge denne lenken https://nb.bib.no/cgi-bin/
m2  trenger du hjelp, evt. mangler pinkode? Ta kontakt.   

Her er noen informasjonsfilmer: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMB563Kev2Et9Ho&cid=D8F0BA663B1E57B4&id=D8F0BA663B1E57B4%
21247&parId=D8F0BA663B1E57B4%21228&o=OneUp 

Les mer om Bookbites her: 
https://pim.bibsent.no/cms/bibliotekprodukter/bookbites/Bookbites-brosjyre-WEB.pd 

 

Lykke til  
 
Hilsen Namsskogan folkebibliotek / Epost: bibliotek@namsskogan.kommune.no  / Tlf: 90245248 





Vi minner om at glass- og metallemballasje ikke skal legges i restavfallsbeholderen. 
Glass- og metallemballasje egner seg veldig godt til materialgjenvinning, og det gir en bedre utnyttelse 
av råvarene å smelte de om til nye produkter enn å lage materialene på nytt. 

Glass- og metallemballasje bringer du selv til ett av våre returpunkter for dette. For en oversikt over 
hvor nærmeste container for deg er, last ned gratisappen "Min Renovasjon" og velg returpunkter. 

Eksempler på hva du kan levere i containeren for glass- og metallemballasje: 

 tomme hermetikkbokser 
 leverposteibokser 

 påleggstuber 

 telyskopper i metall 
 klar og farget glassemballasje 

Dette skal du IKKE legge i containeren for glass- og metallemballasje: 

 kasseroller 

 keramikk 
 porselen 

 drikkeglass 
 krystall 

 ildfast glass 

Disse avfallstypene har helt andre egenskaper, og andre smeltepunkt, og de fører til at glass-/
metallemballasjen ikke kan benyttes til nye produkter.  

Kasseroller og andre metallgjenstander som ikke skal legges i containerne, leveres til gjenvinningssta-
sjonen. 

Drikkeglass, porselen, keramikk og krystall legges i restavfallsbeholderen. 

Containerne tømmes etter en oppsatt rute, men ser du at contai-
neren er full, kan du først sjekke de andre innkastlukene på con-
taineren. Av og til er den full bare på den ene siden. Du kan også 
kontakte oss på 74281760 eller på e-post firmapost@mna.no og 
varsle om det. Vi er klar over at enkelte containere har blitt over-
fylt. Vi er i ferd med å finne ut både frekvens på tømming, og 
behov for antall containere på hvert returpunkt. 
 
Grovavfall som kjelker, ski, sofa, stoler og annet skal leveres til 
gjenvinningsstasjonen. Grovavfall som er plassert ved restav-
fallsbeholderen kan ikke tas med på renovasjonsbilen.  
 
Grovavfallet består ofte av materialer som kan gjenvinnes, og det 
er en nasjonal satsning på at materialgjenvinningsgraden skal øke 
i Norge. Derfor er det fint hvis grovavfall bringes til material-
gjenvinning.  

Her er en liten  
oversikt over  

hytterenovasjonscontainere  
og returpunkter som  

kommunes innbyggere  
kan benytte 



HYTTERENOVASJON 
 
Namsskogan kommune har vedtatt at det fra 1.1.2020 skal være hytterenovasjon på alle fritidsboliger i 
kommunen. I den forbindelse er renovasjonsforskriften vedtatt, den kan du lese i linken.  

https://mna.no/retningslinjer-for-fritak-unntak/category957.html 
 
Som  man ser i retningslinjene så er eneste fritaksgrunn for hytter/fritidsboliger at det er ubeboelig og at 
det dokumenteres f.eks med bilder. Ønsker man å søke fritak på en eiendom ligger det skjema på våre 

hjemmesider. https://mna.no/fritakssoknad/category955.html 
 
Det stemmer at vi sender gebyrfil til kommunen på de eiendommer som omfattes av forskriften. Denne 
fila inneholder bare gebyret, så hvem kommunen sender regningen til styrer ikke vi.  
Vi kan nok heller ikke svare for hvilken informasjon kommunen har sendt ut angående dette. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norske museer samler folks 
17. mai-feiring  

 
I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 
17. mai-tog eller samlinger ved skoler og grendehus. 
Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinn-
somme måter. Dette vil norske museer høre mer om.  
 
Nå inviterer museene folk til å dokumentere sin 17. 
mai – både hvordan dagen vanligvis har vært og hvor-
dan den ble i dette uvanlige året. Bidragene vil gi et 
verdifullt tidsbilde – et reservoar av fortellinger bevart i 
museenes samlinger.  
 
Kampanjen er et samarbeid mellom museer over hele 
landet. 17. mai arter seg ulikt fra sted til sted og fra 
person til person.  

 
Innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her 
kan alle som ønsker, dele fortellinger, fotografier eller 
film. Den som deltar kan velge om bidraget skal publi-
seres på nettstedet, slik at alle kan se det, eller være 
bare for forskning.  
 
Museet Midt IKS oppfordrer alle i Namdalen å bidra inn 
i denne nasjonale innsamlingen av 17. mai minner. Ikke 
alle har forutsetninger for å bruke digitale løsninger, 
som nettportalen minner.no. Vi håper at barn, voksne 
og eldre kan hjelpe hverandre, slik at de som vil være 
med får deltatt. Alle fortellinger er verdifulle!  
Innsamlingen foregår på denne nettadressen:  
https://minner.no/tema/17mai2020  
 
Kontakt:  
Innsamlingen koordineres av Samtidsnett, ved Svein 
Gynnild, Stiftelsen Lillehammer museum 
(samtid@maihaugen.no, 934 42 861)  
 
Ansvarlig for arkivering og publisering på minner.no er 
Norsk Folkemuseum, ved Audun Kjus 
(audun.kjus@norskfolkemuseum.no, 400 23 558)  
 
Museet Midt IKS kontakt: Camilla Birkeland 
(camilla.birkeland@museetmidt.no, 488 80 026)  



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 D. Vik 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 våren 2020: 

Torsdag 28. Mai 
Torsdag 04. Juni 

 
Ta kontakt med legekontoret for bestilling av  

time på telefon 74 33 33 20! Velkommen!  

 
Hilsen Namsskogan kommune  
v/Jordmor Janne D. Vik   

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. 

SOMMERTRIMMEN 
 
Trones IL holder på og planlegger "Sommertrim" 
Mer info. senere . FØLG MED. 
 
Vi skal også sette ut noen o - poster , her må det 
brukes kart og kompass for og finne postene. 
Postene blir tegnet inn på kartet og postene blir 
beskrevet , som f.eks : stein. 
 

GOD TRIMSOMMER 
 

Hilsen Trones IL 
 

Oppvekst Namsskogan informerer 
- Åpning av skoler m.m. 

 
Barnehagene i Namsskogan har nå vært åpne siden 
20.april, og 1.-4.klasse har vært på skolen i en uke. 
Det har gått bra. Den 07.05. informerte regjeringen 
om at alle skoler i Norge skal åpne for alle elever i 
løpet av uka som kommer. 
 
I Namsskogan kommune blir det slik: 
* 8.-10.klasse møter på skolen som vanlig fra tirsdag 
12.mai. 
* 5.-7.klasse møter på skolen som vanlig fra torsdag 
14.mai. 
* Voksenopplæringa åpner i løpet av uka. Alle eleve-
ne kontaktes direkte. 
* Skolebussen vil gå som normalt, men med iverksat-
te smitteverntiltak fra ATB. 
 
Det blir gjort noen tilpasninger i forhold til arealbruk 
og tidspunkt for friminutt, slik at gruppene kan holdes 
mest mulig adskilt. 
 
Ellers vil skoledagene bli omtrent som før, men med 
smitteverntiltak i henhold til nasjonale retningslinjer. 
Hver klasse og hver barnehage har egne facebook-
grupper. Her blir det publisert mer detaljert informa-
sjon, så følg med.  
 
Trenger du å snakke med noen om oppstart av barne-
hage eller skole, kan du kontakte styrer Linda Bernt-
sen (47025660) eller rektor Olaug Pettersen
(48040391) 
 

For mer informasjon om smittevernregler og forskrif-
ter som gjelder for barnehage og skole viser vi til 
www.udir.no. 








