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*************************************************************************************************** 
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Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
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*************************************************************************************************** 

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. 

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 

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: 
 8    Fredag 13 november 
 9    Fredag 11 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 7 / 2010 

Som følge av permisjonsavvikling i Øvre 
Namdal Landbruk og utmark (ØNLU) må 
alle henvendelser knyttet til skog og ut-

marksforvaltning rettes til Andreas Leistad. 
 

Dette gjelder fram til jul 2020. 
 

Telefon: 93096128 
E-post: andreas.leistad@lierne.kommune.no 

 
Øvre Namdal Landbruk og utmark 

 
Namsskogan Historielag skal også i år gi ut vårt  
lokale tidsskrift Skogstjerna, og vi regner med at 

den skal være ferdig trykket i god tid før julen slik at 
det blir et kjærkomment blad for alle dere lesere. 

 
Vi ønsker så mye stoff som mulig fra alle kanter  

av Namsskogan. Dette blir det spennende og  
interessant lesing av! 

 
Vi vil med dette oppfordre alle dere som ønsker å 

skrive noe om å sende dette til redaksjonskomitèen 
ved Odd Bakken, 7892 Trones eller e-post:  
odd.bakken@namsskogan.kommune.no  

innen 02. November.  

INTERNETT  MED LYSETS  
HASTIGHET OG TV MED  

MAGISK INNHOLD I 
NAMSSKOGAN  

 
STATUS SEPTEMBER 2010! 

 
Da har 31. august passert med god marging og endelig 
sluttstrek for fiberutbyggingen er ikke satt, selv om det er 
like før.  
Det er litt over et år siden fiberutbyggingen ble satt i gang 
og på den tiden har det blitt gjort et enormt arbeid for å få 
fiber frem til alle husstander i Namsskogan kommune. Pro-
sjektet har blitt lagt merke til langt ut over fylkesgrensen og 
har vært med og satt standard for NTE sin videre satsing på 
bygdefiber. Prosjektet burde egentlig ikke vært mulig tatt 
avstandene og kundetettheten i betraktning.  
 
Fremdriften er noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Noe 
skyldes uforutsette hendelser og noe  
skyldes den sene våren. En drøy måneds utsettelse håper vi 
dere i Namsskogan kan leve med når vi nå har fått realisert 
planene om fiberbredbånd i Namsskogan.  
 
Vi vil takke innbyggerne i Namsskogan for den store opp-
slutningen og tålmodet dere har vist under utbyggingen. 
Det har vært en utfordrende oppgave og underveis har flere 
av dere fått endevendt jorder, hager og veger. Til tider har 
det vært en del å ta tak i, men de aller fleste situasjoner er 
løst til felles beste. I løpet av kort tid skal også det meste av 
oppryddingen være utført, og vi håper da at alt har blitt 
rettet opp og blitt minst like bra som før arbeidene satte i 
gang. 
 
NODENE: 
Nå er alle nodene satt i drift og de fleste kundene skal være 
koblet opp.  
Det gjenstår noe strekking av kabel på enkelte steder, men 

dette utføres fortløpende og de berørte kundene skal være 
informert om dette.  
 
HAR DU ENDA IKKE UTFØRT EGENINNSATS: 
Det er fremdeles noen få som ikke har gjort egeninnsatsen. 
Det er derfor viktig at dette blir gjort og meldt inn tilkunde-
service på tlf 07400.  
For å friske opp:  
Egeninnsatsen er å grave ned det oransje kunderøret på 
egen eiendom, montere hjemmesentral og legge kabel fra 
hjemmesentral og ut til det oransje røret.  
(De som bestilte dette utført av entreprenør skal være opp-
koblet) 
  
OPPUSSING / ETTERARBEID:  
I forrige måned ble det sendt ut et brev hvor berørte grunn-
eier ble bedt om å komme med en  
tilbakemelding på manglende oppussing i gravetraseene.  
Det har kommet en del tilbakemeldinger som vil bli ivare-
tatt fortløpende.  
Gravetraseer er det NTE Entreprise som har ansvaret for.  
Asfaltering av veger og plasser som er overgravd er det 
kommunen som skal ta seg av og asfalteringen vil stort sett 
skje i høst. Ved noen få steder vil man asfaltere neste år for 
å få en sammenheng med  
annen asfaltering i samme område.  
 
Takk for et godt samarbeid, vi setter pris på at Namssko-

gan er koblet til  
fremtidens underholdnings og kommunikasjonsløsninger.  

 
med hilsen NTE Marked AS  

mailto:andreas.leistad@lierne.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  

 

FEST PÅ TRONES  
GRENDEHUS 
4-juledag  (28. Desember) 

 

BJØRNARS 
 

Spiller på Trones grendehus  
4-juledag .  

 
Dørene stenges kl 22:00. 

(18 års aldersgrense) 
 

Inngang kr 250,-  
(kun kontant betaling) 

 

Hilsen Fosskailln gammeldansforening 

 

TIL INFORMASJON! 
 
I disse Covid19-tider så gjennomføres alle kurs i henhold til 
smittevernregler. Er det derimot ønsker å få bedre tilpassede 
kurs grunnet smitteverntiltak, så ta kontakt og vi får ordnet det-
te. 
 
På kursoversikten har det kommet til et webinar innen norsk 
standard 3. og 4.november (utførelsesentrepriser og totalentre-
priser). Det er NESO som holder dette og er delt opp i 2 halv-
dagsseminar (gjennomføres formiddagstid). Vi har framfor-
handlet en fastpris for webinaret, slik at pris pr deltaker vet vi 
først når vi har antall deltakere. Merk at det er påmelding for 
hver halvdagssamling 
 
Ta gjerne kontakt om det er kurs/webinar tilsvarende dere øns-
ker tilrettelagt. Så skal vi se om vi får ordnet det 
 
Se kursoversikt: https://skogmoindustripark.no/hva-skjer/ 
 
 

Med vennlig hilsen 
Ole Joar Flaat 

Daglig leder  
ole@skogmoindustripark.no 

Tel: 93087867 

 
 



NKS OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA I NAMSSKOGAN TILBYR VÅRE 
ELDRE OG FAMILIENE EN UNIK MULIGHET TIL Å HOLDE KONTAKT TIL 

TROSS FOR GEOGRAFISKE AVSTANDER OG REDUSERT HELSE, OG AT 
DET KANSKJE ER LITT VRIENT Å BRUKE TELEFON  

DETTE ER ET GENIALT LAVTERSKELTILBUD - LES MER…….  
 

Vi er i den heldige situasjonen at vi har FÅTT 6 stk skjermer, kalt KOMP  
Disse vil vi veldig gjerne låne ut gratis til noen av våre eldre sambygdinger, og deres  
nettverk/familier, der den eldre kanskje ikke kommer seg like mye ut lenger, og ikke møter så mange i 
det daglige, som savner mer kontakt med omverden, føler seg ensomme og litt isolert. Når man blir  
eldre blir det kanskje mer tungvint med mobiltelefon, hørselen og synet reduseres. I disse Coronatider 
har mange blitt enda mer isolert, og det er også begrensinger rundt besøk på institusjonene.  
  

Hva er KOMP? – verdens enkleste utstyr for å holde kontakt med sine eldre  
Det er store skjermer utviklet av NO Isolation, for å øke livsgleden hos isolerte eldre. Vi bor langt unna 
hverandre i dette landet, og når man blir eldre og helsa svikter kommer man seg ikke rundt lengre på 
samme måten.   
 
Komp er en enkel stor skjerm med EN knapp, AV/PÅ og volum i en og samme. Den står hjemme hos 
bruker, og familie og nettverk kan ringe og sende bilder til skjermen. Ringer du er det som om du er på 
Skype, FaceTime e.l, «mor» kan se deg og prate med deg. Det er stor skjerm og god lyd.  

Familie/nettverk laster ned en app på sine telefoner og vips så er man klar til å ringe og sende bilder. 
Tenk om «mor» kan få bli med et barnebarn på tur i stallen, eller på fotballkamp, ved at barnebarnet 
ringer og viser alt rundt seg, eller man tar med «far» på tur i skogen eller fjellet via telefon, mens «far» 
sitter i stua og er med på turen via sin skjerm og noens telefon. Og når oldebarnet feirer bursdag, milevis 
unna, kan oldefar se direkte eller få bilder fortløpende fra selskapet.  

Kom igjen !! – er du en av de eldre som tenker du har lyst til å teste dette, sammen med din familie, el-
ler er du et familiemedlem, som tenker dette hadde vært noe for «dere», ta kontakt med   

Gunn Trones-Hansen på tlf 97540119, eller en av de andre i Namsskogan og Nedre Namsskogan Sani-
tetsforeninger, som formidler kontakt med Gunn.  

HUSK – dette er også et tilbud til de som har familie i geografisk nærhet, (også samme kommune) og 
har behov for mer kontakt og ha mulighet til å delta i familiens «hverdag» fra stua si. Gunn kommer 
hjem til den som skal ha skjermen hos seg og ordner alt av opplæring og oppstart med øvrig familie, 
som da skal bruke appen og sende bilder/ringe.   

Skulle det vise seg at dette ikke fungerer for din familie, har dere i hvert fall prøvd.   
Se gjerne på videoer og presentasjon av KOMP på disse linkene:      
https://www.noisolation.com/no/komp/ og https://www.tv2.no/a/9521217/   

Jeg gleder meg til å høre fra nettopp DEG og DITT nettverk.       

Hilsen Gunn  (Leder i Omsorgsberedskapsgruppa i Namsskogan ) 

https://www.noisolation.com/no/komp/
https://www.noisolation.com/no/komp/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fa%2F9521217%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tZxQfCxSNvdvRg3aSeQI2ydRmezSWgEnbBFodkakCuQOMfNRVLt_vbRE&h=AT2hDdglv02npwqiX2ZocEOGQYAZwz2iyAB5WtOn2KPjaKpzsrdnIaWTgVEDB-5AeAmbi-MAwOJxby1oP3MtOMI9ZUhhlenYSOpBiQuJ-0WhO0D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fa%2F9521217%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tZxQfCxSNvdvRg3aSeQI2ydRmezSWgEnbBFodkakCuQOMfNRVLt_vbRE&h=AT2hDdglv02npwqiX2ZocEOGQYAZwz2iyAB5WtOn2KPjaKpzsrdnIaWTgVEDB-5AeAmbi-MAwOJxby1oP3MtOMI9ZUhhlenYSOpBiQuJ-0WhO0D


FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

PROSJEKTLEDER BOSETTING 
 

Jeg heter Sandra Staldvik og er nyansatt som Prosjektleder for bosetting i Namsskogan 
Kommune. Jeg er 28 år, samboer og har en datter på 9 mnd. Jeg er født og oppvokst i 
Namsos, men allerede som 17-åring flyttet jeg til Oslo for å aktivt satse som toppid-
rettsutøver. Der var jeg fast inventar på landslaget i Taekwondo frem til 2012. Veien 
gikk da videre til Trondheim hvor jeg tok en bachelorgrad i samfunnsøkonomi ved 
NTNU, der skrev jeg hovedoppgave om arbeidsmotivert flytting mellom ulike regioner i 
Norge. Etter 7 år i Trondheim med alt bylivet har og tilby, har jeg nå tatt med meg fa-
milien og flyttet til fjells. Vi ser frem til å bli kjent med menneskene her, nyte naturen 
og ta fatt på nye utfordringer.  
 

Mitt primære mål vil være å skape et omdømme som får folk til å bli, få folk til og bry seg – og som får folk til å 
velge Namsskogan som sitt neste bosted. For å lykkes med dette har jeg stor tro på at alle som allerede bor her 
må ta del i prosessen. Vi må skape et Namsskogan som alle trives i, og som er attraktivt for nye innbyggere. Jeg 
vil benytte den første tiden til å gjøre meg bedre kjent med lag, organisasjoner og det lokale næringslivet, men 
jeg ønsker også at alle som sitter på ideer om hva som er så bra med Namsskogan i dag, og hva vi kan gjøre 
enda bedre for å øke bolysten i kommunen, skal ha en lav terskel for å kontakte meg. Hvis noen har innspill, 
spørsmål eller ønsker å snakke med meg, så kan dere ringe, sende en mail eller møte meg på kommunehuset.  
 
Jeg ser fram til et godt samarbeid både med kollegaer, politikere, næringsliv og alle innbyggere i Namsskogan.  
 
E-post: sandra.staldvik@namsskogan.kommune.no  /  Tlf: 98 43 87 94  



 
 
 
 
 

Audiograf Sigrid Fløan Solum fra Hørselsklinikken 
Namdal kommer til Namsskogan. 

Sted: Namsskogan omsorgssenter 
Inngang: Kjellerinngang 
(samme inngang som til fysikalske) 
Tid: Torsdag 22. Oktober 
Kl. 10:00-16:00 

 
På grunn av smittevern er det denne gangen 

KUN TIMEBESTILLING. 
Ingen drop-in! 

 
For timebestilling: 
Ring/SMS: 406 77 998 
Epost: sigrid@horselnamdal.no 

 
Velkommen! 

 
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
«NYTENKENDE, MODIGE og LIKESTILTE» er ett av de nye mottoene i NKS. I koronahøsten 2020 
passer dette mottoet ekstra godt, da hele befolkningen blir oppfordret til å være både nytenkende og 
modige i den nye hverdagen!   
 
På vårt første styremøte i høst var dette den viktigste saken: «Hva kan gjennomføres av våre aktivite-
ter på handlingsplanen koronahøsten 2020?» 
 
Svaret ble å be om møter med våre lokale smittevernmyndigheter og leder for Livsgledehjemmet, gjen-
nomgå handlingsplanen med dem, og la deres råd og veiledning bestemme. Derfor har vi gått høsten trygt 
i møte med de klarsignalene vi har fått. 
• «Samarbeid med MOT» hver høst har blitt en fast innarbeidet aktivitet for vår forening, så TACO 

– buffet for U – trinnet 17/9 var en glede å bidra med – også i år! 
• «Skolefrokost for Namsskogan skole» har vært vår signaturaktivitet i uke 39 gjennom mange, 

mange år. I samarbeid med skolen ble det en «nytenkende variant» i år: Hver elev fikk en boks 
med frukt og grønnsaker, en yoghurt og en hilsen fra Saniteten om en fin høstferie 2020.  

• Fellesmøtet i høst ble avholdt på Namsskogan Frivilligsentral i Sanitetens uke. Kitty Vassdal fortal-
te og viste bilder fra sin Solidaritetsmarsj i sommer, og Venche Bygseth Kvalvik bidro med vakre 
musikalske innslag. Begge er modige og nytenkende på hver sine måter, og ingen dro uberørte hjem 
etter dette sterke møtet med Kitty og Venche denne kvelden.  

• Seniortreff i Koia er en mangeårig, trivselsskapende tradisjon. Da vi fikk klarsignal om å starte 
opp igjen, brettet de ansvarlige Sanitetsdamer opp ermene, fordelte datoer fram til jul, og annon-
serte straks det første treffet. Plakat med datoer for Seniortreffene står på Holmensentret. 

• Bingo på Elva er også godt i gang! En fin møteplass der spenningen om gevinst krydrer det sosiale 
fellesskapet og den gode kaffekoppen! 

• Basar i Namsskoganhallen – kunne den gjennomføres tro? Med detaljerte smittevernregler var 
svaret ja, men etter en spørrerunde blant våre aktive medlemmer, ble basaren i år likevel avlyst. 
Alternativet kan bli et JULELOTTERI, noe vi kommer tilbake til etter hvert. TUSEN, TUSEN 
TAKK LIKEVEL til alle som har bidratt med basargevinster! Det gleder våre Sanitetshjerter stort 
når telefonen ringer og en giverglad person ber oss komme og hente spennende gevinster som ligger 
på vent på loftet….. eller når vi blir møtt med et smil på Coop’en med spørsmål om å ta imot brode-
rier……. eller får tilbud om noen par ny - strikka sokker……. Vi lover å ta godt vare på alle gaver, 
og vil ha dem på lur til første og beste basar – forhåpentligvis allerede til neste år! 

• Namsskogan NKS har tre ulike basisaktiviteter: KLØVERTUR 1g/u, som er godt i gang i kretsene, 
OMSORGSBEREDSKAP er i full aktivitet med å plassere ut «skjermer» kalt KOMP til isolerte, 
hjemmeboende eldre i kommunen (se egen omtale v/ leder Gunn Trones – Hansen), og SPRÅKVENN, 
som starter opp igjen søndag 1/11 kl 17 i Holmenkoia.  

 

VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ VÅRE SMÅ OG STORE  
AKTIVITETER UTOVER HØSTEN OG FØRJULSVINTEREN! 

           
Bjørg Myran (leder) 



Labbetussen 
barnehage

Høsten er her☺

Produksjon av flotte 
høstbilder

Vi har vært mye 
ute i all slags 
vær☺

Noen vil heller 
leke☺



Grønnsakssuppe er en selvfølge nå 
når grønnsakene er på sitt beste☺

Torsdag 15 okt. var det 
refleksens dag. Vi var 
så heldige å få 
reflekser av joker 
Brekkvasselv, så vi 
testa inne i 
barnehagen hvordan 
de fungerer i praksis! 
Vi har også prøvd å 
lage oss egne reflekser 
av refleksgarn.

Dette er bare noe 
av det vi har holdt 
på med i høst. Vi 
har også jobbet 
med bokstaver, 
lyder, ulike 
materialer, vi har 
vært på gledestur 
og mye mer☺ Vi 
ønsker dere alle 
en fin høst videre, 
og kommer med 
mer i neste 
Namsinn. Hilsen 
små og store i 
Labbetussen 
barnehage



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 25.08.20: 

 
FORPROSJEKT UTVIKLING OG UTVIDELSE  
YSTERI – GAMMEL ERIK 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 80.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Gammel Erik AS i forbindelse med 
utarbeidelse av forprosjekt som skissert i søknaden. 
2. Tilskuddet utbetales når det foreligger regnskap fra selska-
pets regnskapsfører med kostnadsspesifisering i henhold til 
kostnadsplan. Ved lavere kostnad blir tilskuddet redusert til-
svarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020 – 
Covid 19. 
 
EKSTRAORDINÆRT UTVIKLINGSARBEID ETTER 
COVID-19 - ØYVIND SKARSTAD 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 30.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Øyvind Skarstad for å gjennomføre 
tiltakene for å restarte aktiviteten i hans coachingselskap. 
2. Bevilgningen utgjør inntil ca. 26 % av totalkostnaden og 
blir utbetalt når det foreligger regnskap fra autorisert regns-
kapskontor. Det forutsettes at det føres timelister for eget 
arbeid med timepris på kr 350.- pr time. Ved reduserte kost-
nader blir tilskuddet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020-
covid 19. 
 
VERKSTEDSUTBYGGING - ERIK FLÅTT 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 250.000.- i inves-
teringstilskudd til Erik Fått for etablering av bilverksted som 
tilleggsnæring på Lassemo gård og da i henhold til 
investeringsplanen i søknaden. 
2. Tilskuddet utgjør inntil ca. 19,5% av kostnadene og utbeta-
les mot regnskap fra autorisert regnskapskontor med kost-
nadsoppsett i henhold til søknaden. Eget arbeid dokumenteres 
med timelister for far og sønn Flått til timepris på kr 300.-. 
Ved reduserte kostnader blir tilskuddet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020-
Covid. 
 
MULIGHETSSTUDIE TRONES - VINTERLANDET 
NAMSSKOGAN AS 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 75.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Namsskogan Vinterland AS for 
gjennomføring av mulighetsstudie knytta til Tronesområdet 
og da med grunnlag i foreliggende søknad. 
2. Tilskuddet utbetales når regnskap fra selskapets regnskaps-
kontor foreligger og rapport fra gjennomføringen følger med. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan næringsfond 2020 – 
covid. 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD - SKORO-
VAS DYNAMO 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune vedtar å bidra med et økonomisk 
tilskudd på kr 10.000,- til Skorovas Dynamo for opprydding 
og forskjønning i og rundt «Høveltomta». 
2. Tilskuddet utbetales fra konto 14700, ansvar 1358. 
3. Tilskuddet utbetales til Skorovas Dynamo konto.nr: 
4448.18.93787. 
 
MAJAVASSTRAGEDIEN OG FRIGJØRINGDAGENS 
75 ÅRS MARKERING 
Vedtak: 
Namsskogan kommune avslår søknaden. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ATV - 
EINAR J. FJERDINGØY 

Vedtak: 
Namsskogan kommune avslår søknad fra Einar J. Fjerdingøy 
om å kjøre ATV fra parkeringsplass i 5-bakken til egen fri-
tidseiendom Lillefjell. 
 
SØKNAD OM FRADELING OG OPPMÅLING AV EI-
ENDOM 60/9 MARTE BERGLI - PER OTTO VOLLAN 
Vedtak: 
Plan og bygningsloven: 
Det gis tillatelse til å fradele inntil 4500 m2 fra eiendommen 
gnr 60 bnr 9. 
Jordloven: 
Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søkerne Marte 
Bergli og Per Otto Vollan å fradele gårdstunet på Orheim gnr. 
60, bnr. 9 i Namsskogan kommune, ca. 4,5 dekar. 
Gebyr etter jordloven § 12 (k-sak 6/12) utgjør kr 2 000,- 
Begrunnelse: 
Plan og bygningsloven: 
Fradelingen er en fradeling til uendret bruk der at tomten til-
fredsstiller kravene til en boligtomt i henhold til plan og byg-
ningsloven. 
Jordloven: 
Fradeling av gårdstunet på Orheim kan tillates da det ikke vil 
gå utover de interessene delingsvilkårene skal verne. 
 
DETALJREGULERING UTVIDELSE NAMSTAD 
STEINBRUDD 1.GANGS BEHANDLING 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 
vedtar Namsskogan formannskap å legge forslag til 
«reguleringsplan for utvidelse av Namstad steinbrudd», pla-
nID 2017002, datert 22.06.2020 med tilhørende bestemmelser 
ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til minimum 6 
uker. 
 
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR PRAKTISE-
RING AV BOPLIKT I NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Lokale retningslinjer for praktisering av boplikt i Øvre Nam-
dal, Røyrvik, Namsskogan og Lierne kommuner, vedtas å 
gjelde for Namsskogan kommune. Hver enkelt søknad skal 
gis en konkret og individuell behandling innenfor de ytre 
rammene som nasjonalt lovverk fastsetter. 
 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 
EIENDOM - GROFTNESSAN GNR. 53, BNR. 133 - SIV 
ANITA LINDSETMO OG ØYVIND SKARSTAD 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 nr. 98, 
§ 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv godkjennes søkna-
den om konsesjon fra Siv Anita Lindsetmo og Øyvind Skar-
stad for erverv av eiendommen gnr. 53, bnr. 133 i Namssko-
gan kommune. 
Gebyr konsesjonsbehandling (k-sak 6/12) utgjør kr 2 000,- 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 08.09.20: 
 
ORGANISERING AV LEGETJENESTEN -  
OPPRETTELSE AV KOMBINERT FASTLEGE-/  
KOMMUNEOVERLEGESTILLING 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre ber om at legetjenesten organise-
res slik at vi har en rasjonell og stabil legedekning. 
 
KVARTALSRAPPORTERING 2. KVARTAL 2020 
Vedtak: 
Kommunestyret tar budsjettavviksanalyse og HMS-rapport 
januar – juni 2020 til etterretning. 



ØKONOMIREGLEMENT 2020 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar fremlagt Økonomireglement for 
Namsskogan kommune, versjon 1 –2020 som kommunens 
økonomireglement som innbefatter finansielle måltall og 
finansreglement med følgende endringer: 
- Kvartalsvis rapportering til kommunestyret 
- Q4 (4. kvartal) kan rapporteres sammen med årsrapporten 
- Rapporteringen kan forenkles noe 
- Økonomireglementet skal samordnes med de øvrige kom-
munene i IN. 
 
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR PRAKTISE-
RING AV BOPLIKT I NAMSSKOGAN KOMMUNE 
Vedtak: 
Lokale retningslinjer for praktisering av boplikt i Øvre Nam-
dal, Røyrvik, Namsskogan og Lierne kommuner, vedtas å 
gjelde for Namsskogan kommune. Hver enkelt søknad skal 
gis en konkret og individuell behandling innenfor de ytre 
rammene som nasjonalt lovverk fastsetter. 
 
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR  
PERIODEN 2021 TIL 2025 
Vedtak: 
Medlem: Odd Bakken (ny) 
Vara: Ragnhild Smalås (gjenvalg) 
Møtefullmektiger: 
Frode Bjørhusdal (gjenvalg) 
Maren Bekkevold (ny) 
Nina Jørgensen-Øberg (gjenvalg) 
 
BREIFOSSEN AS - SØKNAD OM FORNYING AV 
SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 
2020-2024 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre innvilger Breifossen Kro skjen-
kebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin i lokaler tilhøren-
de Kroa, fram til 30.09.2024. 
Styrer for bevillingen er Inger Lise M. Sagmo og stedfortre-
der er Eva Finvold. 
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. 
 
Namsskogan kommunestyre innvilger Breifossen Joker bevil-
ling for salg av øl og rusbrus med alkoholinnhold på 2,5 % - 
4,75 % fra dagligvareforretningens salgslokaler Brekkvasselv 
for perioden fram til 30.09.2024. 
Styrer for bevillingen er Inger Lise M. Sagmo og stedfortre-
der er Eva Finvold. 
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 volumprosent 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. 
Både salgs- og skjenkebevillingen skal følge kommunens 
retningslinjer vedrørende alkoholpolitikk. 
 
SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD  
– NAMSSKOGAN FRIVILLIGSENTRAL 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune avslår søknad om kommunalt til-
skudd for 2019. 
2. Namsskogan kommune bevilger tilskudd for driften i 2020 
med kr 222.000. Bevilgningen dekkes av driftsfond. 
3. Administrasjonen bes i samarbeid med Frivilligsentralen 
utrede og lage en plan for fremtidig drift. 
 
NAMSSKOGAN UTVIKLING AS - BEVILGNING AV 
DRIFTSTILSKUDD 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune gir sin formelle tilslutning til etab-
leringen avNamsskogan Utvikling AS. 
2. Namsskogan kommune bevilger årlig driftstilskudd til 
Namsskogan Utvikling AS med 1 mill. kroner for perioden 
mars 2020 til mars 2025. Tilskuddet for 2020 utgjør kr 
800.000.- og tilskuddet i 2025 utgjør kr 200.000.-. 
Bevilgningsbeløpene det enkelte år innarbeides i de årlige 
budsjettene og utbetales i starten av det enkelte år. 
Etter 5 år evalueres opplegget med næringsselskap med sikte 
på videre drift/finansiering eventuelt annet opplegg for hjelp 
til næringslivet i Namsskogan. 
3. Bevilgningene er forutsatt dekket ved bruk av Namsskogan 
kommunes NTE – fond. Skulle det vise seg at de årlige utbyt-
teutbetalingene fra NTE ikke blir tilstrekkelig til å dekke ut-
betalingene til Namsskogan Utvikling AS, må alternativ inn-
dekning tas opp som egen sak i kommunen der eventuell til-
leggsfinansiering må vedtas. 
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan kommunes NTE – 
Fond. 
 
OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UTVALGET 
OM NASJONALPARKKOMMUNE. INVITASJON TIL 
KOMMUNENE OM Å SØKE STATUS SOM NASJO-
NALPARKKOMMUNE 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre oppnevner følgende medlemmer 
til utvalget om Namsskogan nasjonalparkkommune: 
1. Ordfører, leder 
2. Rådmannen oppnevner inntil tre personer fra administra-
sjonen. Administrasjonen 
ivaretar sekretær funksjonen. 
3. Namsskogan Utvikling AS v/ Jens Petter Aarli 
4. Namsskogan Fjellstyre v/ daglig leder Sissel Grongstad 
5. Statskog v/ Morten Aasheim 
6. Nasjonalparkforvalter Tore Tødås 
Mandat: Komme frem med gode tiltak, finne og omsøke mid-
ler basert på prosjektplanen og handlingsplanen til Namssko-
gan kommune. 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 22.09.20: 

 
KLAGESAK - MULIGHETSSTUDIE TRONES  
– VINTERLANDET NAMSSKOGAN AS 
Vedtak: 
Klagen avvises. Namsskogan kommune opprettholder sitt 
vedtak fra 25.08.20. 
 
SØKNAD ØKONOMISK STØTTE TIL FOR-
PROSJEKTERING AV NYTT FJØS 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 25.000.- i be-
driftsutviklingstilskudd til Kai Roger Gjersvik i forbindelse 
med utarbeidelse av forprosjekt som grunnlag for finansiering 
og utbygging av nytt ammekufjøs. 
2. Bevilgningen utgjør inntil 38% av eksterne kostnader og 
utbetales når det foreligger regnskap fra gårdens regnskapsfø-
rer basert på kostnadsoppsett i søknaden. Ved reduserte kost-
nader blir tilskuddsbeløpet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG 
Vedtak: 
Bjørn Tore Nordlund gis tillatelse til å kjøre, ATV/
graskløpper, fra veien, ca 600 meter inn mot egen hytte, etter 
trasè i vedlagte kart. På strekningen blir det gitt tillatelse til 
bruk av ATV i samsvar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og i med-
hold av kommunes delegeringsreglement og vedtatte ret-
ningslinjer for behandling av motorferdselsaker. 
 
Kommunen viser til § 10 i motorferdselloven, grunneiers rett 
til å forby/begrense motorferdsel på eiendommen, (sjåfør må 
innhente grunneiertillatelse), samt til § 7 i forskriften og setter 
disse vilkårene: 
1. Tillatelsen gjelder for inntil 10 –ti- turer med ATV/
grasklipper, på strekningen veien-hytta, etter trasè i vedlagte 
kart, i perioden 220920-011221 for frakt av grus i forbindelse 
med grusing av sti. Vedtaket gjelder kun motorferdsel. 
2. Det skal føres kjørebok med kulepenn før turen starter, 
Kjørebok skal returneres kommunen umiddelbart etter endt 
kjøring. 
3. Kjøringa skal begrenses til et minimum og gjelder bare 
nyttetransport. Persontransport kan bare skje i samsvar med 
lov og forskrift. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, 
reindrift og vegetasjon. 
4. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram 
ved kontroll. 
5. Kjøring mellom kl 23:00 og 06:00 er ikke tillatt. 
 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 
EIENDOM - LORD OTTO HUNNESTAD NK 062012 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap innvilger Lord Otto Hunnestad og 
Hans Hunnestad konsesjon med boplikt for erverv av eien-
dom gnr. 62, bnr. 12 i Namsskogan kommune. Konsesjon er 
gitt på følgende vilkår; 

Lord Otto Hunnestad og Hans Hunnestad ilegges boplikt i 
5 år på eiendommen. Boplikten gjøres gjeldende fra den dato 
søkerne er registrert som bosatt på eiendommen og senest 1 år 
etter at konsesjon er innvilget. 
Gebyr konsesjonsbehandling (k-sak 6/12) utgjør kr. 5 000,- 
Fakturering i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sen-
des; Lord Otto Hunnestad, Steinkjersannan 7b, 7713 Stein-
kjer. 
 
 
 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 13.10.20: 

 
REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE 
NORDTRØNDELAG HF OG KOMMUNENE I NORD-
RE TRØNDELAG, SAMT SELBU, TYDAL, OSEN OG 
BINDAL POLITISK BEHANDLING 
I KOMMUNENE 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre godkjenner revidert samarbeids-
avtale mellom Namsskogan kommune og Helse Nord-
Trøndelag HF, gjeldende fra 1.januar 2021. Den reviderte 
avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler. 
 
LINA OG LEGEVAKT INDRE NAMDAL 
Vedtak: 
1. Uansett resultatet av denne saken vil Namsskogan kommu-
nestyre takke Namsos kommune for at de tok ansvaret for 
videreføringen av LINA og LV-sentralen for hele 2020, etter 
at Mindre Namdal samkommune ble nedlagt fra 01.01.20, og 
det ikke var mulig å få en avklart videreføring på plass fra 
2020. 
2. Uansett resultat av LINA (legevakt på natt) fra 2021, øns-
ker Namsskogan kommune å fortsette i samarbeidet om felles 
legevaktsentral for hele Namdalen, evt. om Namdalen på et 
senere tidspunkt inngår i et større vaktsentralområde. 
3. Under forutsetning av at Grong kommune fortsetter som 
vertskommune for det legevaktsamarbeidet som vi har hatt i 
Indre Namdal siden 01.07.2005, så melder Namsskogan kom-
mune seg ut av LINA fra 01.01.2021. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre forhandlingene med 
de avtaler som må gjøres i den forbindelse. 
 
BUDSJETTREGULERING II - HØST 2020 
Vedtak: 
På grunn av endrede driftsforutsettinger vedtar Namsskogan 
kommunestyre at netto rammer endres slik: 
Rammeområde 1 reduseres netto med  1.024.100,- 
Rammeområde 2 reduseres netto med  133.000,- 
Rammeområde 3 økes netto med   988.164,- 
Rammeområde 4 økes netto med   940.226,- 
Rammeområde 5 økes netto med   268.000,- 
     Sum  1.039.290,- 
Netto sum dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond med 
1.039.290,- 
 
FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 
Vedtak: 
Vedlagte Finansrapport for 2. tertial 2020 tas til orientering. 
 
ENDRING AV TITTEL RÅDMANN TIL KOMMUNE-
DIREKTØR 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar at kommunedirektør her-
etter skal være stillingsbenevnelsen for kommunens øverste 
administrative leder. 
 
STATUSRAPPORT ØVRE NAMDAL LANDBRUK OG 
UTMARK - 2019/2020 
Vedtak: 
Statusrapport for Øvre Namdal landbruk og utmark – 
2019/2020 tas til orientering. 
 
TARIFFREVISJON PR 01.05.20 - URAVSTEMNING, 
FORSLAG TIL NY HOVEDAVTALE 
Vedtak: 
Namsskogan kommune stemmer JA til ny Hovedtariffavtale 
for 01.05.2020 -30.04.2022. 



OMSTILLING 2020 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommunestyret gir i forbindelse med omstil-
ling 2020 følgende signaler og 
retningsvalg: 

Sammenslåing av skolene, lokalisert på Namsskogan 
Opprettholde de 3 barnehagene 
Nedleggelse av bassenget på Namsskogan 
Samlokalisering sykehjem og bo-og miljøtjenesten 
Skolelunsj fortsetter som før 
Salg av flerbrukshuset Skorovatn 
Ungdomsklubben flyttes og bygget rives. 
Flyktningetjenesten og voksenopplæring legges ned 
Ekstra midler til vedlikehold av kommunale bygg 
Eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger reduseres til 3 

promille 
 2. Namsskogan kommunestyret vedtar i forbindelse med 
omstilling 2020 følgende tabell: 
 
 
 
 
 
 

3. Rådmannen bes innenfor gitte økonomiske rammer, gitte 
føringer og delegasjon gjennomføre nødvendige tiltak som gir 
vedtatte innsparinger. 
4. Det forutsettes at det gjøres en grundig utredning og kjøres 
en god prosess på endringer i skolestrukturen. Det legges 
fram egen sak til politisk behandling. 
5. Det forutsettes at det kjøres en grundig og god prosess i 
forhold til samlokalisering sykehjem og bo- og miljøtjenesten 
med god kontakt med pårørende og brukere. 
6. Rådmannen bes ta en vurdering av hvilke kommunale boli-
ger og bygninger som kan selges. Målet er å selge mest mulig 
av det kommunen selv ikke har behov for. 

SPØRSMÅL TIL ÅPEN SPØRRETIME I KOMMUNESTYRET 13.10.20: 



Svar til spørsmål i åpen spørretime 13.10.20: 
 
Svar fra rådmannen: 
Spørsmålsstiller tar opp særs viktige problemstillinger her. At 
habilitetsregler følges og at det er en tydelig rolle- og ansvars-
fordeling er vesentlig for at innbyggeres, brukeres og ansattes 
rettssikkerhet blir ivaretatt, er en selvfølge i offentlig forvalt-
ning. Til tross for dette ser vi jo at det innimellom publiseres 
saker i media som viser at det ikke alltid er tydelighet rundt 
ansvars – og rollefordeling, habilitetsregler, korrupsjon etc. 
I en liten kommune som Namsskogan, der alle kjenner alle, er 
det uunngåelig at det ikke er koblinger mellom ansatte og 
politikere, dette gjelder både ansatte i administrasjonen og 
andre ansatte. Ansatte og politikere omgås privat. Noen trener 
sammen, noen tar en pils sammen, noen går turer sammen, 
jakter sammen, spiller bridge eller er i samme idrettslag og 
kor. Det er derfor særdeles viktig at både ansatte og politikere 
er kjent med lover, forskrifter, rutiner og retningslinjer som 
omhandler habilitet, korrupsjon, etikk, rolle- og ansvarsforde-
ling. 
 
Vi har mange sentrale bestemmelser og mange systemer som 
skal ivareta rettsikkerheten for innbyggere, 
bruker og ansatte. 
Her kan nevnes: 

Lov/avtaleverk 
Delegeringsreglementet – som står på sakslisten i dag 
Økonomireglement som nettopp er vedtatt 

 
I kommunelovens § 13 klargjøres hva som er rådmannens 
ansvar og rolle og både økonomireglement og delegeringsreg-
lement klargjør rolle – og ansvarsfordelingen mellom admini-
strasjon og politikk og innad i administrasjonen. 
 
Vi har også: 

Etiske retningslinjer 
Klare kriterier for hvem som skal redusere stilling / evt sies 

opp, feks kompetanse, 
ansiennitet 

Styrevervregisteret der alle politikere samt administrative 
ledere anbefales å registrere seg. 
 
Kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for 
å føre kontroll med egen virksomhet. Vi har kontrollutvalget 
som skal føre tilsyn med kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret. Å bidra til å avdekke uetisk adferd og kor-
rupsjon er en viktig del av kontrollutvalgets rolle. 
Vi har også en kommunerevisjon som skal utføre regnskaps-
revisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen 
kontroll som er bestemt i lov eller medhold av lov. Revisjo-
nen rapporterer om sitt arbeid og resultatet av revisjon til kon-
trollutvalget. Rådmannen har jevnlige møter med 
revisjonen. 
 
Rådmannen har også faste møter med alle HTV. HTV deltar 
også i rekrutteringsprosesser og intervjuer i forbindelse med 
ansettelser. Namsskogan kommunen har også et administra-
sjonsutvalg som består av politikere og HTV. 
 
Forvaltningsloven og kommuneloven har bestemmelser om 
habilitet. I henhold til forvaltningsloven, er det den enkelte 
som tar opp habilitetsspørsmål. Det er et saksbehandlingskrav 
at saksbehandler er habil. Hvis rådmannen er inhabil, er også 
alle underordnede inhabil og det må benyttes setterådmann til 
å saksbehandle saken. Dette er viktige bestemmelser som må 
følges for at rettsikkerheten skal ivaretas. En folkevalgt har 
selv ansvar for å ta opp habilitetsspørsmål og det er organet 
selv som avgjør habilitetsspørsmålet. Kommunal – og regio-
naldepartementet har utgitt en veileder som klargjør 
inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. 
Rådmannen benytter i tillegg til denne fylkesmannens og KS-
advokatenes saksbehandlere når jeg skal gi råd i vanskelige 
saker som angår habilitet. For ytterligere å styrke rettssikker-

heten, har kommuneloven bestemmelser om lovlighetskon-
troll som blant anna kan brukes for å kontrollere vedtak som 
er fattet om habilitet. 
 
I Norge har vi også lovbestemmelser som gir krav til åpenhet 
og innsyn i saksbehandlingen. Folkevalgte har en utvidet inn-
synsrett. 
 
Det er også klageadgang på enkeltvedtak, både på vedtak som 
fattes administrativt og politisk. En av oppgavene til Fylkes-
mannen er å våre klageinstans og sørge for at innbyggerne får 
ivaretatt sine rettigheter og at kommune utfører sine plikter. 
 
Namsskogan kommune har i tillegg et avviksbehandlingssys-
tem der de ansatte melder om avvik og et varslingssystem der 
ansatte kan varsle om alvorlige lovbrudd. Strategisk ledelse 
har bestemt at vi skal ha fokus på habilitet, korrupsjon og 
etikk i stor ledergruppe framover. Mange kommuner melder 
seg også inn i Trancperency internasjonal. Dette kan kanskje 
også være aktuelt for Namsskogan? 
 
Alt i alt finnes det mange systemer som skal ivareta inn-
byggernes rettigheter. Men det må finnes en tillit i bunnen 
- mellom adm- politikere - innbyggere, for det vil ikke 
være mulig å lage kontrollsystemer som er bombetette! 
 
Spørsmålet har en innledningen, om at det er flere og flere 
innbyggere i Namsskogan som er opptatt av om det finnes 
uheldige bindinger og koblinger mellom politikk og admini-
strasjon, Dette blir det vanskelig for rådmannen å vurdere, da 
jeg ikke vet noe om hvor mange de flere er eller hvilke bin-
dinger det siktes til. Som sagt vil det i en liten kommune være 
mange relasjoner og mange spekulasjoner om relasjoner. Min 
anbefaling er at slike spørsmål tas opp direkte og med konk-
rete henvisninger til hva det gjelder. Bare slik kan vi få av-
dekket ulovlige og uheldige bindinger og vi kan også få skilt 
alvorlige tilfeller fra mindre alvorlige. Viktig er det også å få 
avdekket det som kan vise seg å være sladder, for å unngå 
mistenkeliggjøring. 
 
Jeg anbefaler at både innbyggere, ansatte og politikere tar opp 
konkrete saker dersom det foreligger mistanke om at noe 
ulovlig/ uheldig har foregått. Bare slik kan vi få ryddet opp. 
Så anbefaler jeg også at alle politiske representanter og admi-
nistrasjon registrerer seg i styrevervregisteret, slik at det blir 
offentlig hvilke roller de har. Dette er viktig for omdømmet 
til Namsskogan kommune. Så er det viktig å huske på at også 
politikere og administrasjon har krav på et personvern. Det er 
ikke sikkert at alt skal offentliggjøres. 
 
Svar fra ordfører: 
Ettersom spørsmålet antyder mulig sammenkoblinger mellom 
personer i administrasjonen og politikere i forhold til lokalt 
næringsliv, bankforbindelser, organisasjoner, tillitsvalgte, 
frivillige lag og foreninger m.v. er det naturlig at også ordfø-
rer svarer på vegne av politikerne. Jeg synes rådmannen har 
gitt et godt og utfyllende svar, og likhet med rådmannen vil 
jeg rose spørsmålsstiller for å løfte viktige problemstillinger. 
Folkevalgte har en viktig oppgave med å være ombudsmann/
kvinne for innbyggerne, vi har en lederrolle, vi har en sty-
ringsrolle og vi har en arbeidsgiverrolle. Alle disse oppgave-
ne blir gjennomgått under folkevalgtprogrammet som hvert 
enkelt kommunestyre gjennomgår gjennom KS, Kommune-
nes interesseorganisasjon etter hvert kommunevalg. KS stiller 
på folkevalgtprogrammet med veileder, og for Namsskogan 
kommunestyre har vi gjennomført 4 dager folkevalgtopplæ-
ring i 2019 og 2020. Forskjellige tema blir valgt ut, og KS sin 
veileder har tidligere delt ut bøker, men nå er det laget digita-
le bøker, og for inneværende kommunestyreperiode 2019-
2023 heter boka «Tillit». Folkevalgtopplæringene har siden 
2011 hatt et eget tema om habilitet, som er et viktig tema, 
spesielt i kommuner med få innbyggere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober: 
22:  Konsert i Skorovatn kapell klokken 20.00 med gruppen  MOENJE. 
24: AVLYST. Basar på Trones grendehus. Arr: Nedre Namsskogan Sanitetsforening. 
29: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12.00.  
November: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00.  Vi minnes de døde - Allehelgen. 
10: Kommunestyremøte. 
12: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 09.00-11.00 v/Jordmor. 
14: AVLYST. Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
19: Stor Mannekeng-oppvisning på Frivilligsentralen på Brekkvasselv klokken 18.00.  
22: Namdal hørselsklinikk på Namsskogan omsorgssenter mellom klokken10.00-16.00. Kun timebestilling! 
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 09.00-11.00 v/Jordmor. 
10: Allsang på Elva. Julekonsert med «Syngende husmødre» klokken 18.00 på Namsskogan Frivilligsentral.  
15: Kommunestyremøte. 
19: Julekonsert i Namsskoganhallen. Arr: Kor i Namsskogan. 
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 13.11.2020 innen 
kl.12.00.  

Nøkkelordet i svaret til spørsmålsstiller er derfor ordet tillit. 
Vi som folkevalgte har en særdeles viktig rolle med å opptre 
så nøytralt som mulig, vi blir oppfordret til å registrere oss i 
styrevervregisteret, og rådmannen har svart at vi har en viktig 
oppgave med å stille spørsmål om habilitet. Bare til kveldens 
møte har ordfører og rådmann diskutert mye rundt habilitet 
der det er søkt råd til fylkesmannen. Rådmannen har sendt ut 
egen mail om dette til gruppelederne, og ordfører har ringt 
hver gruppeleder om at alle kommunestyremedlemmer som 
har nære relasjoner til noen som kan bli berørt i en omstil-
lingsprosess, må stille spørsmål om sin habilitet. Uansett råd 
fra rådmann og Fylkesmann, så er det uansett det kollegiale 
organet som skal beslutte kommunestyremedlemmene sin 
habilitet. 
 
Så er det viktig å bemerke seg at politikerne også har sine liv. 
De har sine barn i barnehage og skole, de har sine foreldre på 
omsorgssenter, de er tilknyttet et lag og en forening, de er 
tilknyttet et arbeidsforhold med en arbeidsgiver, de er ildsje-
ler og de ønsker å engasjere seg samt være med å skape 
en god kommune å bo i. Habilitetsspørsmålet kan i mindre 
kommuner ikke dras for langt, for da er knapt ingen habile til 
noen saker. Så er vi mennesker, det gjøres feil og det vil nok 
også i fremtiden gjøres feil. Habilitetsreglementet er likevel 
krystallklare i loven, og jeg opplever at alle kommunestyre-
medlemmene har tatt dette svært alvorlig og seriøst. 
 
I likhet med rådmannen, er det antydninger, men ingen konk-
rete eksempler som nevnes, og dermed vanskelig å ta en vur-
dering på hva som faktisk menes. Jeg også setter pris på om 
det har skjedd noe som vi bør ta tak i. Spørsmålet og 
problemstillingen tas i alle fall på dypeste alvor.  
 
Jeg kan til slutt nevne et par små eksempler. En innbygger 
ringte ordfører og var uenig i en ansettelse, og trodde at per-
sonen fikk jobb for at han kjente personer i sentraladministra-
sjonen godt. Jeg fikk arrangert et møte med administrasjonen, 

der det lå åpninger for 100% innsyn i søknadsprosessen. 
Hvem i administrasjonen ble erklært inhabil i prosessen, hvil-
ken utdanning og CV lå til grunn, hvilke referanser var hentet 
inn, hvilke kravspesifikasjoner lå til grunn og hvilke totalvur-
deringer lå til grunne? Innbyggeren kom etter møtet inn på 
ordførers kontor og formidlet at prosessen hadde gått 100% 
riktig for seg, og at det var riktig person, med de beste kvalifi-
kasjonene, som hadde fått jobben. Dette eksemplet viser at 
det er lett å tro, mistenke og lage en konspirasjonsteori hvis 
man ikke vet fakta i saken. Jeg er derfor glad for at innbyg-
gerne tar kontakt for å få klarhet i ting, i stedet for å spre 
usannheter og konspirasjonsteorier til andre og i verste fall 
sosiale medier. 
 
Et annet eksempel var en kommunalt ansatt som var i for-
handlinger med rådmannen. Rådmannen ble inhabil i proses-
sen, og da er hele rådmannens stab inhabil. Ordfører må da ta 
over saken, vi leide inn personalavdeling fra en annen kom-
mune, og fikk løst saken på en ordentlig og ryddig måte. Den 
ansatte formidlet meg at de til stadighet får høre at så lenge 
du kjenner noen i administrasjonen, så får du både bedre go-
der og bedre betingelser. Den ansatte formidlet at de opplever 
det motsatte. Det virker mer vanskelig når de har tette relasjo-
ner. Eksempelet viser iallfall at igjen er det lett å tro og mis-
tenke, men fakta er som regel en helt annen hvis man henven-
der seg og innhenter fakta i saken. 
 
På generelt grunnlag oppfordrer jeg derfor alle om å ta kon-
takt for å innhente faktaopplysninger, hvis de opplever ting 
som ikke er greit eller hører noe som kan skape dårlig om-
dømme for Namsskogan. Jeg ser med bakgrunn i situasjonen 
ingen grunn til en jevnlig redegjøring for rolle- og ansvarsfor-
hold mellom folkevalgte og administrasjonen, det hadde blitt 
svært omfattende og krevende. Men spørsmålet er viktig, og 
det er opp til hver enkelt folkevalgt, ansatt og innbygger å 
opptre så ryddig som mulig. 



 

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. 

 
NAMSSKOGANKVELDEN 2020 

 
Komiteen som har fått ansvar for å tilrette-
legge for en Namsskogankveld i 2020 vil  
informere om at man i første omgang velger å 
utsette dette arrangementet inntil videre jf  
dagens smittevernveileder for arrangement iht 
covid-19. 
 

Namsskogan kommune 



 

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 0900-1100: 
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  

INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2020 
 
Da er det igjen tid for vaksinering mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for risikogruppene å 
vaksinere seg med tanke på den pågående pandemien. 
 
Grupper som anbefales influensavaksine 
Influensavaksine anbefales spesielt for:  

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Alle fra fylte 65 år 

• Barn og voksne med: 

• diabetes type 1 og 2 

• kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

• nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumat-
oid artritt og andre sykdommer) 

• svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell 
vurdering av lege 

 
I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell som har pasientkontakt. 

• Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter 
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.  
 
VIKTIG! 
Grunnet smittevernhensyn vil vaksineringen foregå på Namsskogan legekontor. 
For å unngå kø og unødvendig mange samlet samtidig ber vi dere om å ringe og bestille time for vaksi-
nering på forhånd. 
 
For timebestilling ring: 74 33 33 20 
Årets influensavaksine er gratis for risikogruppene. 

 
Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon,  

hold avstand og husk god hånd- og hostehygiene 
 

VELKOMMEN! 



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
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 

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. 

STOR MANNEKENG  
OPPVISNING 

PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
 

TORSDAG 19. NOVEMBER KL. 18.00 
 
Mannekengene vil vise kolleksjoner fra vår store 
samling av klær både for barn, unge, voksne og 
eldre. 
 
Etter oppvisningen vil det bli anledning til å kjøpe 
klær både fra det som er vist fram og fra vår store 
klessamling for øvrig. I pausen vil du få en kaffe-
kopp eller to med nogå attåt. 
 
Det vil også bli litt underholdning. 
Benytt denne enestående anledningen til å skaffe 
deg klær til en rimelig penge! Først til mølla…. 
Vi har klær i alle varianter og for alle årstider - 
vår, sommer, høst og vinter.  
 
Inngang;  
Voksne  kr. 50.-             
Barn   kr. 10.- 
 

Velkommen! Velkommen!! Velkommen!!! 
Vi har betalingsterminal! 

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! 
 

Tusen takk for alle gode hilsener, blomster og pengegaver i  
forbindelse med Arnulf’s bortgang og begravelse.  

En spesiell takk til Namsskogan Begravelsesbyrå og  
Namsskogan Frivilligsentral for all hjelp og støtte. 

 
Mia Kristine og Linn Kathrine 

Liv og Karl Oskar 

En høsthilsen fra Tiriltoppen barnehage 

 

Vi har vært på mange turer i skog og mark, skolestarterne har vært en runde og vist fram hvor de bor 
og vi har vært på livsgledetur og hengt et høsthjerte på døra til de som bor på omsorgsboligene. Vi har 
også hatt brannvernuke med besøk av BRANNBILEN! Det var skikkelig kult, og litt skummelt ☺  
Tusen takk til brannvesenet i Namsskogan som tok turen og viste oss brannbilen og lot oss sitte i den. 

 



65° Nord  
17.-18. september 2020 ble det på nytt arrangert 65° Nord for elevene i 
ungdomstrinnet ved Namsskogan skole.  65° Nord er et samarbeid mel-
lom alle som jobber med -og for ungdommer i Namsskogan kommune, 
og elevene vet ingenting om hva de skal være med på disse dagene. Det 
eneste elevene får vite, er hva de trenger å ha med seg. Vi jobbet i år ut 
fra stikkordene: MOT, latter, glede, omsorg, spenning, nysgjerrighet,  
opplevelser, samarbeid, kreativitet, læring og utprøving! 
 

Torsdag møtte elevene opp på skolen, og dagen ble etter hvert tilbragt ved Kverntjønna. Der jobbet de 
i grupper, og fikk være med på førstehjelpskurs med Røde Kors, de hadde skyting med jeger og fisk, 
de hadde soppkurs med rektor, de løste oppgaver i.f.t. astronomi og fikk prøvd fiskelykken.  
På ettermiddagen gikk elevene tilbake til skolen, og var med på astro-forestillingen «Out of space».  
Etter dette stilte trivelige damer fra Namsskogan sanitetsforening opp og serverte elevene nydelig taco. 
Dette ble satt stor pris på! Natten ble tilbragt i hallen. 

      
 

     
 

Fredag morgen startet vi med frokost i kantina, før alle fikk beskjed om å pakke sakene sine og sette 
seg i bussen. Overraskelsen ble stor da de etter hvert fikk høre at vi skulle være med på rafting sam-
men med «River North» på Trofors. Og for en opplevelse dette ble… Her fikk vi virkelig jobbet med 
alle stikkordene våre på en gang, og det var flott å se hvor gode ungdommene var på å støtte hverandre 
og også å se den mestringsfølelsen de fikk etter å ha deltatt på dette. Vi avsluttet fredagen med pizza 
på Trixie før vi kjørte hjem. 
 
 

   
 
Vi ønsker å takke alle som bidro til at vi fikk til å gjennomføre 65° Nord for våre ungdommer: 
Takk til Steinfjellet Røde Kors v/ Inger Lise og Wenche, Namsskogan Jeger og Fisk v/ Heidi og 
Namsskogan Sanitetsforening v/ Bjørg, Anne Grethe, Arnhild, Gerd og Inger Johanne. Vi setter også 
stor pris på at ordfører Stian var sammen med oss på deler av opplegget.  
 
Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til familien Lindstrøm Westerfjell for bidraget MOT fikk etter 
Kristoffer Lindstrøm Westerfjell sin bortgang. Pengegaven ble brukt til å gjennomføre årets utgave av 
65° Nord. Tusen takk!  
 

Mvh MOT i Namsskogan kommune v/ Renate og Anne 
 
 

https://www.bomlo.kommune.no/handlers/bv.ashx/i7e5d8eca-ad04-4718-b13d-113e65c64903/mot_ny.jpg





