Namsskogan kommune - toppen i Namdalen

Namsin

Nr. 2 /2022

38. årgang.

Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.
Adresse:

Namsskogan kommune
7890 Namsskogan

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

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

Retningslinjer for leserinnlegg:

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

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

29 april
27 mai
24 juni
01 september
14 oktober
18 november
09 desember

(Siste før sommerferien)

(Julenummer)

Namsskogan kommune

VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Legevakt
Namdal sykehus
Kjørekontor syketransport
Skatteetaten

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

Namsskogan kommune

74 33 32 00

(www.skatteetaten.no)
(servicekontor)

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.

BRANN
110
POLITI
112
LEGE (nødhjelp) 113

Politiet

Mars:
30:
Siste offentlige badekveld i Trones svømmehall for våren.
31:
«Sterk og stødig» på Namsskogan Frivilligsentral mellom klokken 1000-1300
April:
04:
Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling.
05:
Mobil passtjeneste kommer til Grong. Åpent mellom klokken 09.00-12.00. Timebestilling.
05:
Kommunestyremøte
14:
Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 14.00.
14:
Påskebingo på Gudøyvangen grendehus klokken 19.00. Arr: Gudøyvangen Vel.
18:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00.
19:
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
21:
Årsmøte Namsskogan AP klokken 19.00 på Namsskogan Hotell.
23:
Vårfest på Trones grendehus fra klokken 21.00. Arr: Trones grendehus v/Arbeidskomiteen.
29:
Teaterforestillingen Bør Børson i Røyrvikhallen klokken 17.30. Arr: Turneteateret/Fylkeskommunen.
Mai:
08:
10:
17:
17:
24:
26:
28:

Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00.
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
Felles nasjonaldagsfeiring på Brekkvasselv.
Gudstjeneste på Namsskogan omsorgssenter.
Kommunestyremøte
Kristi himmelfartsdag
Namsskogan Familiepark åpner for sesongen.

Juni:
04:
07:
12:
21:
21:

Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. Pinseaften.
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. Konfirmantjubileum.
Siste skoledag før sommerferie.
Kommunestyremøte.

Juli:
31:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00.

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste

Namsin er satt fredag 29.04.2022 innen kl.12.00.

ORDFØRERENS HJØRNE!
Krigen i Ukraina – Flyktninger til Namsskogan
Krigen i Ukraina overgår alt det vi opplever for tiden. Russlands og Putins angrep på et demokratisk og
fredelig land er ikke til å fatte. Man skulle faktisk ikke tro at dette kunne skje i år 2022. Krigen er en
tragedie, og et brutalt og grusomt overgrep mot det ukrainske folk.
Etter Russlands invasjon 24. februar i år, står Ukraina overfor en humanitær katastrofe. Så langt har
rundt 3,5 millioner mennesker flyktet fra krigen i landet, 90 prosent er kvinner og barn. Dette er derfor
en av de største flyktningestrømmene i Europa siden andre verdenskrig.
Som følge av situasjonen og utviklingen for hver dag, er det ventet at mange ukrainere vil ankomme
Norge i tiden framover. På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer, og
hvor og når disse vil bli bosatt. Men på et eget informasjonsmøte torsdag den 24.03 ble kommunene
bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.
Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske borgere i Norge. Det betyr at
ukrainere som flykter til Norge slipper tidkrevende individuell behandling, og at det derfor går raskere å
hjelpe dem. Vi må derfor sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne
komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Norge bidrar også med bistand til Ukraina og til landene i
nærområdet som nå mottar mange flyktninger.
Med bakgrunn i dette har kommunene blitt oppfordret til å ta imot flyktninger i sine kommuner,
også Namsskogan.
Kommunen skal gjennomføre et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at
flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. For å lykkes med dette, må hele kommunens
tjenesteapparat bidra. Det handler om bolig og bosetting, opplæring og introduksjonsprogram, men også
andre tjenester i kommunen som helsetjenester, barnehageplasser og skoletilbud.
Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er
integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering.
Namsskogan har noe erfaring med slikt arbeid vedr. flyktningestrømmen fra Syria. Namsskogan
budsjettert med flere flyktninger den gangen, men da dette ble avslått måtte vi legge ned vår
flyktningetjeneste som hadde verdifull kompetanse. Nå må vi starte litt på nytt igjen, men vi har
både tro og håp på at vi skal klare dette.
For kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer
vil komme fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende.
Den politiske og administrative ledelsen i kommunen har vært i mange møter om dette de siste ukene,
og Namsskogan kommune har blitt bedt om å ta imot 20 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.
Kommunestyret skal behandle dette den 05.04.
Flere innbyggere har tatt kontakt med meg om tilbud om både integrering i egen familie, eller leie av hus
eller hytte. Vi er svært takknemlig for de varme tankene. Inntil videre skal vi klare dette med ledige hus,
men hvordan situasjonen utvikler seg vet vi aldri.
Vi skal holde innbyggerne godt orienterte om dette fremover. Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen
Stian Brekkvassmo / Ordfører

FØLGENDE ER VEDTATT AV
KOMMUNESTYRET 31.01.2022:
Ansettelse av ny kommunedirektør X
Vedtak:
Namsskogan kommunestyre gir sin fulle tilslutning til ansettelsesutvalget innstilling og ønsker og tilby stillingen som kommunedirektør til Yngve Holm. Det delegeres til ordføreren å
underskrive en eventuell arbeidsavtale.
Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak
100/21
Vedtak:
1. Kommunestyret tar lovlighetskontrollen til etterretning og
opphever kulepunkt 10 «kommunestyret ønsker ingen egen sak
om nedleggelse av Trones barnehage 2022» i sak 100/2021, da
punktet kan stride mot bestemmelsene i Barnehageloven §4 og
Namsskogan kommunens barnehagevedtekter §14.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å få en ny sak
til behandling så raskt som mulig der utredningen i.h.t. barnehageloven og kommunens barnehagevedtekter er ivaretatt. Vi
ønsker derfor å behandle på nytt i mars - og senest i aprilmøtet.
Debatthefte 2022 – På samme lag
Vedtak:
Namsskogan kommunestyre gir følgende innspill til årets debatthefte:
Spørsmål 1:
Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller bør den forhandles lokalt, ut
fra lokale behov?
I tariffoppgjøret for 2021 var det satt av 1 % av rammen til
lokale forhandlinger. Ved en såpass stor lokal pott i 2021, fikk
de lokale partene rettet opp mange utilsiktede lønnsforskjeller
og gjort lokale prioriteringer i lys av de lokale rekrutteringsutfordringene vi har. Mange ansatte fikk dermed lokal lønnsøkning i tillegg til de sentralt forhandlede justeringene av garantilønnstabellen. Totalrammen ser ut til å bli på ca. 1 % for 2022.
Det er minimum av hva som bør være som lokal pott ved lokale forhandlinger. Et lokalt oppgjør prioriterer ansatte, og enkelte arbeidstakere vil ved kun et lokalt oppgjør ikke få lønnsutvikling. Siden rammen er lav, må oppgjøre foretas sentralt slik
at lønnsutvikling for alle sikres. Pandemien krever fortsatt ekstraordinær innsats. Det er fortsatt slik at det er alle ansatte i
kommunesektoren innenfor alle yrker, som sammen håndterer
den ekstraordinære situasjonen. Det betyr også at en forhandlingsramme på 1 % fordeles best gjennom en sentral justering
av garantilønnstabellen, noe som sikrer alle en lønnsutvikling.
Spørsmål 2:
Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral lønnsdanning en så god, generell
lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med
tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?
1.Lønn og lønnsutvikling tidlig i yrkeskarrieren bør heves for å
bli mer attraktive enn i dag. Dette er et tiltak som bør prioriteres høyt ved årets oppgjør og sees i sammenheng med de stillinger hvor kommunene i dag opplever særskilte rekrutteringsutfordringer, jfr. pkt.2 under. Gjennomgående er det store
sprang øverst i stigene (10 og 16 års ansiennitet) og bør reduseres. Det er ønskelig med en heving av nivået i starten av stigen
for høyskolegruppene, slik at ansatte tidlig i yrkeslivet opplever at ansvaret deres gjenspeiles i lønna, særlig ved en
sammenlikning med ufaglærte og faglærte med lang ansiennitet.
2.Avstanden mellom ufaglærte og fagarbeidere bør økes mer.
3.Lønnsoppgjøret i 2019 ble gjennomført med et stort lønnsløft
for gruppen med 3-åring U/Hutdanning. Umiddelbart har dette
ikke gitt stor effekt på rekrutteringsutfordringene innenfor
de viktige og samfunnskritiske stillingskategorier. Fortsatt bør
stillinger hvor vi har rekrutteringsutfordringer prioriteres. Kan
noen grupper, f.eks. sykepleiere, vernepleiere sosionomer og
barnevernspedagoger prioriteres noe sterke enn øvrige stillinger i 3-årig U/Hutdanning.

4.Det er store variasjoner på størrelsen av trinnene innen den
enkelte stige og mellom stigene som bør gjennomgås/ harmoniseres.
5.Økning av helgetillegget – stimuleringsordning som sikrer at
flere ansatte vil arbeide mer helg. Dette kan være et godt bidrag
inn mot vårt arbeid med hel- og deltidsutfordringene. Her blir
også store grupper berørt, og en stor andel av potten bør derfor
kunne benyttes. I tillegg anbefales det å senke innslagspunktene for timelønnsøkning etter HTA kapittel 1 pkt. 5.2.2.
Spørsmål 3:
Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
1.Tydeliggjøring av tilhørighet til de ulike kapitler (særlig kapittel 3 og 5) og skifte av kapitteltilhørighet.
2.Det er behov for tydeligere bestemmelser rundt antesipert
ansiennitet (betyr å gi ekstra ansiennitet ved rekruttering.)
Spørsmål 4:
Hva vil kommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en
tillitsreform, i egen organisasjon og
overfor lokalsamfunnet?
Målet med tillitsreformen er å bruke mindre tid på kontroll og
rapportering og mer tid til tjenesteproduksjon. Målet er viktig
og støttes fullt ut. Kommunene vil ha store omstillingsbehov i
årene framover og trenger handlingsrom for å styrke innovasjonsarbeidet. Videre må kommunene arbeidet hardt for å innrette seg til det utfordringsbilde vi står i når det gjelder arbeidskraftbehov, særlig i helse- og omsorgstjenestene. Et eksempel
kan være det faktum at stadig færre leger velger fastlegeyrket,
og at flere vurderer å slutte. Det kan være ulike årsaker til
dette, bl.a. nye, administrative oppgaver med økt krav til dokumentasjon og rapportering. Allmennlegetjenesten er en bærebjelke i de kommunale helsetjenestene og vil være det også
framover i tid. Kommunen sitt «sørge for ansvar» gjør at fastlegeordningen koster kommunen mer for hvert år. For at ikke
fastlegeordningen skal bryte sammen, må det tas grep, og KS
må ha ei sterk og tydelig stemme ovenfor staten.
I kommunen er det behov for sterkere involvering av innbyggerne, f.eks. gjennom ulike former for brukermedvirkning,
involvering av pårørende og frivillige. Gjennom arbeidet med å
tilpasse «Leve hele livet- reformen» til lokale forhold, må kommunens fokus være å utvikle et bedre samarbeid og mobilisere
den frivillige innsatsen i tjenestene.
Spørsmål 5:
Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en
tillitsreform i og overfor kommunesektoren?
Skal kommunene få mer tid til tjenesteproduksjon, bør en vurdering av statlig rapporteringskrav, kontroll og tilsyn, bemanningsnormer og annen detaljstyring inngå som en del av en
tillitsreform for offentlig sektor. Vi støtter behovet for mindre
statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring
av kommunene. Mer tid til tjenesteproduksjon betyr også mer
tid til utvikling av nye teknologiske løsninger og arbeidsmetoder. Det er behov for å bruke mer ressurser på for eksempel
deltakelse i felles digitaliseringsprosjekt og ikke minst implementering av løsninger. Vi har i flere år arbeidet med
kontinuerlig forbedringsarbeid og ser utfordringen tjenestene
har med å ha kapasitet til å drive slik forbedringsarbeid. Mindre rapportering og mer tid til tjenesteutvikling vil derfor også
kunne bidra til at forbedringsarbeid blir satt i gang, at driften
blir effektivisert.
Spørsmål 6:
Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene i gjennomføringen av en
tillitsreform lokalt?
KS som utviklingspartner er en god støtte for kommunen når
det gjelder å ta initiativ til økt kunnskap gjennom forsking på
aktuelle tema, foreta utredninger og dokumentasjon innenfor
ulike fagområder. KS har ekspertise på mange ulike lov- og
forskriftsfelt som regulerer kommunens virksomhet. Med stadig økt krav til oppdatert kompetanse og stadig større kompleksitet i de problemstillingene kommunene skal håndtere, er det
avgjørende å ha juridisk kompetanse å støtte seg til og som
dekker kommunens spesielle behov.

For å kunne levere relevant forskning og analyser, ser vi at det
er nødvendig at kommunene rapporterer på ulike data. En reform som skal redusere kravene til kommunene om rapportering, er kjærkommen, men vi ser likevel behovet for rapportering for å kunne skaffe nødvendig styringsinformasjon. Rapporteringen bør i størst mulig grad være koordinert og delt mellom de ulike instansene som trenger informasjonen, og er kost/
nyttevurdert. KS som utviklingspartner leverer relevante kompetansetilbud og det er positivt at flere kurs og konferanser blir
streamet, og at det er mulig for kommunene å delta digitalt.
Digitale løsninger sparer kommunen for betydelige reise- og
oppholdsutgifter. En balanse mellom digitale og fysiske samlinger er likevel viktig.

dekarpris på kr 6500.- eks. mva.
3.Tilskuddet utbetales med grunnlag i regnskap fra gårdens
regnskapsfører der egeninnsatsen dokumenteres med førte timelister med timepris på kr 300.-. Timepris for egen traktor er
kr 650.- og eventuelt egen gravemaskin til kr 900.- pr time.
Ved reduserte kostnader blir tilskuddsbeløpet redusert tilsvarende.
4.Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.

Søknad kommunene Namdalen; Trøndersk Matfestival - Et
sted nær deg 12.-14.aug
Vedtak:
Namsskogan kommune ser verdien i og være en del av Trøndersk matfestival og bevilger 25.000.- kr for deltakelse i TrønI arbeidet med tillitsreformen lokalt, ser for seg at KS kan bidra dersk Matfestival – Et sted nær deg 12.-14. august 2022.
En forutsetning for bevilgningen er at øvrige kommuner fatter
som utviklingspartner i gjennomføringa av reformen. KS må
være et bindeledd som kjenner kommunens spesielle behov og likelydende vedtak om deltakelse. Bevilgningen dekkes av
Namsskogan kraftfond.
utfordringer og gjennom dialog kan bidra til å styrke lokaldemokratiet. Selv om kommunene får større handlefrihet, vil det
fortsatt være behov for KS som en tydelig aktør ovenfor staten Søknad om dispensasjon fra arealplan og uttalelse til detaljplan for miljø og landskap - Kjeråa kraftverk
når det gjelder behov for lokal tilpassing, f.eks. ved statlige
initiativ til nye bemanningsnormer, kontroll og tilsynsordning- Vedtak:
I medhold av plan og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis dispensaer.
sjon fra kommunens arealplan for Kjeråa Kraftverk på følgende
vilkår:
FØLGENDE ER VEDTATT AV
1. Vilkår i Vassdragskonsesjon skal overholdes.
2. Avbøtende tiltak som beskrevet, og detaljplanen for miljø og
FORMANNSKAPET 08.02.2022:
landskap skal gjennomføres.
3. Tiltaket skal utføres etter detaljplanen for miljø og landskap
Saksfremlegg - Søknad om driftstilskudd Norsk Landsom godkjennes av NVE.
bruksrådgiving for 2021 - Namsskogan kommune
4. Det må leveres en kartskisse som viser arealer som berøres
Vedtak:
av tiltaket ved inntaksdammen.
Namsskogan formannskap innvilger søknaden om driftstilskudd for 2021 fra Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag med 5. Det tillates ikke at det tas løsmasser fra uberørte områder
kr 12.000,-. Det er ønskelig at Norsk Landbruksrådgivning blir ved inntaket for tildekking.
mer synlig, slik at det kan bli økt aktivitet blant bøndene i kom- 6. Dammen må, av landskapsmessige grunner, dekkes med
naturstein. Ytterkledning bør over tid få plattinagrå farge.
munene i Øvre Namdal. Tilskuddet belastes kraftfond konto
7. Kommunestyrets vilkår i vedtak datert 28.09.2010, sak 85/10
14700 ansvar 1341 med kr 12.000,-.
skal overholdes. Forhold som er påpekt i delegasjonssak
222/11 skal vektlegges.
Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling
8. Tidspunkt for anleggsperiode skal tilpasses og utføres i samVedtak:
1.Namsskogan kommune bevilger inntil 61.000.- kr i investe- råd med reinbeitedistriktet. Det skal ikke utføres arbeide i område når rein trekker nordover.
ringstilskudd til innkjøp av snøscooter, tilhenger samt trans9. Anleggsarbeidet skal også legges utenom hekkeperioden for
portkasse.
2.Tilskuddet utbetales når selskapets regnskapsfører bekrefter rovfugler.
at investeringene er gjennomført. Blir totalkostnadene mindre 10. Det skal holdes en jevnlig dialog med Namsskogan fjellstyre og reinbeitedistriktet.
en omsøkt, reduseres tilskuddet tilsvarende.
11. Kravene til minstevannsføring i Kjeråa skal overholdes.
3.Mottas det tilskudd fra andre aktører skal dette informeres
12. Tiltakshaver skal senest, innen fire uker etter at tiltaket er
om og det kommunale tilskuddet vil bli redusert tilsvarende
ferdig, sende underretning til kommunen om med kart som
mottatt tilskudd.
viser nøyaktig plassering i terrenget.
4.Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.
13. Avfall skal leveres godkjent avfallsmottak, fjr. TEK 17 kap
9.
Søknad om tilskudd til nytt kjøleutstyr - Skorovatn S-lag
14. Aktsomhetsplikt jfr. kulturminneloven § 8 skal overholdes.
Vedtak:
1.Namsskogan kommune bevilger 9300.- kr i investeringsstøtte 15. Avløpet kan ikke anlegges før det er søkt utslippstillatelse.
i forbindelse med kjøp og montering av kjøleutstyr.
2.Tilskuddet utbetales når selskapets regnskapsfører bekrefter
FØLGENDE ER VEDTATT AV
at investeringene er gjennomført. Blir totalkostnadene mindre
KOMMUNESTYRET
01.03.2022:
en omsøkt, reduseres tilskuddet tilsvarende.
3.Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Søknad om næringstilskudd Visit Namsskogan
Innkalling og rekkefølge på sakliste ble godkjent.
Vedtak:
Visit Namsskogan tildeles et tilskudd på 10.000.- kr til støtte i
Heltidskultur - lokal erklæring- og retningslinjer for heltid
arbeidet med å profilere Namsskogan. Tilskuddet tildeles fra
i Namsskogan kommune
Namsskogan kraftfond.
Vedtak:
1.Erklæring om heltidskultur vedtas.
Søknad om tilskudd nydyrking på Finnvollan GNR 59
2.Retningslinjer tas til orientering
BNR 12
Vedtak:
1.Namsskogan kommune innvilger Øyvind Brekkvassmo inntil Strategipapirer mellom Museet Midt IKS og Namsskogan
kommune 2022
kr 29.640.- kr i investeringstilskudd i forbindelse med nydyrVedtak:
king av 24 dekar på gården i Finnvolldalen.
Kommunestyret tar saken «Strategipapir - Plan for museal virk2.Tilskuddet utgjør inntil 19% av totalkostnaden basert på en
somhet i Namsskogan kommune 2022 – 2024» til orientering.

Reguleringsplan Tunnsjødal industriområde - sluttbehandling
Vedtak:
I forslag til reguleringsplan for Tunnsjødal industriområde gjøres følgende endringer:
Plankart:
Vegetasjonsbelte utvides mot bekk nordøst i planområdet.
LNFR-område innskrenkes tilsvarende. Industriområde mot
bekk sør for Tunnsjødalsveien fjernes, det vil si at planområdet
innskrenkes og får sin grense i veiens ytterkant.
Bestemmelser:
-Nytt tillegg i § 1 Felles bestemmelser pkt. 1.1:
Tabell 2 i T1442/2021 skal legges til grunn for støyfølsom bebyggelse.
-Nytt tillegg i § 4 VS1. Grøntstruktur pkt. 4.1:
Bekkebredde, -substrat og kantvegetasjon skal ivaretas langs
bekken som ligger i planområdet. Tiltak som utfylling, lukking
og omlegging, forebygging/plastring/kanalisering er forbudt.
- Endring av §8 Juridisk linje: Byggegrensen endres fra 12 m
til 5 meter fra senterlinje vei. Endringene er i tråd med innkomne merknader og av skjerpende karakter. De vurderes som
mindre endringer, og en ny høringsrunde vurderes ikke å være
påkrevd. Med disse endringer og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Namsskogan kommunestyre detaljreguleringsplan for Tunnsjødal industriområde, planOID 50442021002. Kart og bestemmelser rettes opp før vedtatt plan sendes ut til berørte parter og myndigheter.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021
Vedtak:
Namsskogan kommunestyre tar kontrollutvalgets årsrapport for
2021 til orientering.
Sommerjobb for ungdom 2022
Vedtak:
Namsskogan kommunestyre ønsker å legge til rette for at flest
mulig av ungdommen, bosatt i Namsskogan, får et tilbud om
sommerjobb i 2022. Tilbudet gjelder for aldersgruppen 15-18
år, men det er ønskelig at 9. og 10. klassetrinn prioriteres. Midlene skal i første rekke gå til ansettelse av ungdom innenfor
kommunens virksomhet.
1. Namsskogan kommunestyre øker budsjettet på ansvar 4410
med 150.000.- kr. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
2. Varigheten på jobbtilbudet skal være på minst 3 uker.
3. Overskuddsmidler kan brukes til å gi næringslivet tilskudd
for å ansette ungdom i sommerjobb.

Tilskudd til næringslivet tildeles etter følgende forutsetninger.
Næringsaktører som mottar tilskudd fra fylkeskommunens
ordning kan ikke søke kommunen.
Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles
i perioden juni/juli/august. (En arbeidsuke = 30 - 37,5 timer).
Det gis ett tilskudd på 7000.- kr per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller ev. andre bidragsytere, betaler for
resterende uker.
Antall tilskudd utregnes i forhold til overskuddsmidler i ordNy selskapsavtale Midt-Norge 110 sentral IKS
ningen.
Vedtak:
De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.
1.Kommunestyret vedtar eiersammensetning, eierbrøk og antall
Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte.
representanter i representantskapet til Midt-Norge 110-sentral
Arbeidsgivere som synliggjør netto vekst i antall sommerIKS slik tabellen viser. Vedtaket gjøres gjeldende fra
jobber for ungdom prioriteres.
01.10.2022.
Følgende skal rapporteres før tilskuddet utbetales:
2.Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 3 viser. Rapporten skal inneholde navn på arbeidsgiver og ungdom som
Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022.
har hatt sommerjobb, om det har vært noen permitterte i bedriften, antall timer den enkelte har jobbet, lønn i henhold til tariff
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av samt arbeidsgivers erfaringer.
justeringsforskriften
Vedtak:
Årsmelding 2021 Personvernombudet.
Namsskogan kommunestyre tar kontrollutvalgets vedtak til
Vedtak:
orientering.
Namsskogan kommunestyre tar årsmeldingen for 2021 til orientering.

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER:

* Så: Takk for at du kjøpte fastelavnsris og - hjerter i
februar! Takk også for bidragene på Småbarnstrimmen!
Vårt Påskelotteri varer til 9/4, så nå har du på nytt muligheten til «å hjelpe oss å hjelpe» på VIPPS 528488,
* «VI MÅ VÆRE BUDD», sa vår grunnlegger Fredrik- eller når vi selger lodd på Holmensentret 8/4 og 9/4! PÅ
ke Marie Quam, og mante sanitetskvinnene til innsats
FORHÅND TUSEN TAKK!
der det var nødvendig i samfunnet.
* I skrivende stund vet vi at Namsskogan kommune har
* Sanitetskvinnene landet over var parat til innsats da
blitt bedt om å ta imot 20 flyktninger fra Ukraina.
krigen i Ukraina staret 24/2 2022. Og NKS sentralt var Namsskogan sanitetsforening har derfor kontaktet komraskt på banen og ba lokalforeningene sluse sine økono- munen og formidlet at vi er klare til frivillig innsats, når
miske bidrag inn på en egen Røde – Kors – konto, øre- mottaket av flyktningene blir aktuelt.
merket «HJELP TIL UKRAINA».
* Så er det atter tid for å lovprise våren! Svarttrost, bok* Styret i Namsskogan Sanitetsforening besluttet umid- fink og rødstrupe er allerede tilbake på foringsplassen,
delbart at halvparten av inntekten fra FASTELAVNSså nå er det linerla vi venter på, med sin vippende stjert
RIS – salget skulle settes inn på Røde – Kors – kontoen. og optimistiske hilsen fra Afrika!
* Samtidig vedtok styret at halvparten av inntekten fra * Men det vi likevel lovpriser høyest denne våren, er
årets PÅSKELOTTERI, også skulle øremerkes samme vissheten om at vi lever i et fredelig og demokratisk
konto.
land. Det har den meningsløse krigen i Ukraina lært oss.
* Spontant ble også inntekten fra den ekstra SMÅBARNSTRIMMEN 14/3, overført til Røde – Kors –
GOD PÅSKE TIL DERE ALLE!
kontoen.
Bjørg Myran (leder)

Trones barnehage
I mars måned har vi hatt mange flotte dager med sol og fint vårføre, og vi har hatt fokus på matlaging
på bål, sammen med barna
Ellers forbereder vi oss til påske med ulike aktiviteter for barna
Vi markerte barnehagedagen 2022 “Vennskap- du og jeg” sammen med Labbetussen barnehage, hvor
vi møttes på Brekkvasselv. Vi koste oss ute, med mat og leik. Hadde også musikkstund ute, med vennesangen som vi hadde øvd på forhånd.
En superfin dag for alle

Så fikk vi en overraskende invitasjon til
Bjørneslepp i familieparken
Det ble
også en nydelig dag, med besøk av Labbetussen barnehage. Det ble leik og grilling av pølse, før vi gikk til parken for
bjørneslepp. Det ble en opplevelsesrik
dag
Hilsen alle oss i Trones barnehage

Frivillighetens år 2022
Lag og organisasjoner kan søke støtte til arrangement.
Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAGkampanjen, og 5 millioner kroner skal deles ut i
støtte til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25.000 kr.

Det vil være mulig å sende inn søknad i perioden 01.06.22-15.06.22.
Mer informasjon på. https://frivillighetensar.no/vardag/soknad

Offentlig ettersyn – liste over eiendomsskatt
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 og eiendomsskattelovens § 15, legger Namsskogan kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 28.
februar 2022.
Lista legges ut på kommunens administrasjonsbygg og på kommunens hjemmeside.
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen
av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
SE: https://www.namsskogan.kommune.no/politikk-og-administrasjon/okonomikontoret/
Klagen må sendes skriftlig til:
Namsskogan kommune, R C Hansensvei 2, 7890 Namsskogan eller postmottak@namsskogan.kommune.no innen 11. april 2022.

Praktisk info:
• Størrelse på stilling/stillingene men fleksibel, så det er
mulig å søke om en 100 % stilling som programleder,
eller dele programledelsen sammen med andre. Minimum stillingsprosent på både programleder og rådgiverressurs er satt til 40 %.
• Stor frihet i arbeidsstil og arbeidssted. Flere
potensielle jobbfellesskap og kontorlokaler finnes i de
to kommunene.
Vi ønsker at du er i stand til å tilpasse deg etter både
kart og terreng, og kunne finne den beste veien fram til • Lønn og pensjonsordning etter avtale.
mål. Utholdenhet er også en god egenskap vi ser etter. I • Ikke krav om spesifikk utdanning, erfaring eller nettjobben vil du ha stor påvirkningskraft på hvordan arbei- verk. Personlig egnethet har hovedfokus.
• Det er en omstillingsplan for hele perioden på fem år,
det skal løses.
og årlige handlingsplaner. Disse finner du mer informaOmstillingsprogrammets ramme er på totalt 40 millio- sjon om på borgefjellutvikling.no
• Omstillingsprogrammet for Børgefjell er ett av flere
ner kroner i perioden 2022 til og med 2026. Den rammen skal brukes til å skape et sterkere lokalt næringsliv slike program i Norge, gå inn på regionalomstilling.no
for mer informasjon om hva ordningen innebærer og
i regionen.
andre regioner som er i omstillingsprogram-ordningen.
Vi tilbyr fleksible arbeidsforhold med stor grad av frihet
Kontaktpersoner for stillingen er:
til å styre fokuset på dine arbeidsdager, spennende utfordringer, et kompetent styre, og lønn og pensjon etter Styreleder Inge Arnstein Ryan 958 56 690,
avtale. Børgefjell Utvikling har ansvaret for drift av sel- inge.arnstein.ryan@gmail.com
Midlertidig programleder Tor Erling Inderdal 404 70
skapet og for å gjennomføre omstillingsprogrammets
planer. I jobben har du god støtte med et kompetent sty- 677, tor@borgefjellutvikling.no
re i ryggen. Gjennom jobben får du en unik kjennskap
til næringslivet i regionen, og du har muligheten til å få Søknadsfrist: 20 april 2022.
bred kompetanse og nettverk innenfor omstilling og
Søknad sendes til post@borgefjellutvikling.no
utvikling både regionalt og nasjonalt. Innovasjon Norge
sin oppdragsrådgiver vil fungere som mentor for proLink til utlysning: https://borgefjellutvikling.no/
gramleder, og inngår i støtteapparatet.
ekstremsportutovere-sokes
Sentralt plassert i landet langs E6 og svenskegrensa, er
det nå en mulighet til å utøve ekstremsport både i jobb
og på fritiden. Børgefjell Utvikling har fått i oppgave å
skape 80 nye arbeidsplasser gjennom et omstillingsprogram som gjennomføres i Namsskogan og Røyrvik
kommune de neste 5 årene. Ja, det er ekstremsport, og
vi leter derfor etter noen som ønsker en utfordring.

Namsin for 10 år siden:
Nr. 2 / 2012
ORDFØRER OG RÅDMANNENS HJØRNE I Andre prosjekter og tiltak
Vi arbeider alltid med mange tiltak og prosjekt på ulike
MARS 2012!
I denne utgaven av Namsin har ordfører og
rådmann valgt å samkjøre et felles " hjørne".
Vi ser for oss at dette kan skje i seinere utgaver
også. Hovedsaklig er det imidlertid ordføreren
som vil bruke denne muligheten til å orientere
litt om ulike vedtak i Formannskap/ Kommunestyre og prosjekt/saker, som han arbeider med.

nivå. Det handler ofte om å knytte kontakter, gjennomføre prosesser og avklaringsmøter. Noe lykkes vi med,
og mye må vi bare utsette eller skrinlegge.

Det er nå like før oppstart av bolystprosjektet på Trones. Det gleder vi oss til og både ordfører og rådmann
vil følge prosjektet tett. Trøndelag Forskning og Utvikling har fått hovedprosjektledelsen og arbeider i disse
dager med rammene for en prosjektplan. Vi håper prosjektet vil føre til en kraftig mobilisering om samfunnsutI disse dager er det et halvt år siden kommunevalget, og vikling i Namsskogan kommune, og da spesielt i sørdelen av kommunen.
vi er godt i gang med en ny kommunestyreperiode. Vi
har 13 motiverte politikere som bruker mye av sin fritid
Kommunestyret har valgt å sende ut høring ang. samtil å arbeide for at Namsskogan kommune skal bli en
menslåing av ungdomsskolene i kommunen. Vi vet at
enda bedre kommune å bo i. I tillegg har vi ca 130-40
dette er en vanskelig sak der ulike følelser settes på
ansatte, som hver dag legger mye sjel og innsats i å
spill. Dette er uten tvil den mest krevende enkeltsak
levere de daglige tjenestene til innbyggerne.
som kommunestyret må ta stilling til så langt i denne
perioden.
Hva har vi hatt fokus på?

Økonomistyring

Både kommunestyret og administrasjonen har lagt ned
mye innsats i å få god økonomikontroll. Dette har i hovedsak gått på å utarbeide innsparingsforslag og lage
en plan for gjennomføring. Når innsparingstiltaka er
gjennomført i løpet av 2012 mener vi at det gir bedre
handlingsrom for nye tiltak. Forutsetningen er da bl.a at:
• rentenivået fortsatt holder seg på et lavt nivå
• folketallet holder seg noenlunde stabilt
• skatteinngang og konsesjonskraftinntekter ligger på et jevnt høyt nivå.

Hvordan gikk det med regnskapet i 2011?

Flertallet i kommunestyret valgte å si nei til utbygging av
Kalvvatn vindpark i Bindal kommune. Selv om det legges opp til en stor investering og stor aktivitetsøkning i
anleggsperioden mente flertallet at de negative konsekvensene for reindrift, natur og friluftsliv ble for store.
Et meget viktig prosjekt vi har jobbet med er å etablere
flere boliger. Dette i et samarbeid mellom kommune/
næringsliv og aktuelle utbyggere. Vi arbeider også aktivt
for å bli med en statlig finansieringsordning.
Vi har hatt fokus på innføring av samhandlingsreformen og hvordan vi skal arbeide med folkehelsetiltak. I
disse dager utarbeides en plan for ulike tiltak, som på
sikt vil gi lavere sykefravær og bedre folkehelse for våre
innbyggere. Vi utreder også omsorgsleiligheter i 2. etasjen på sykeheimen, som kan utfylle dagens eldreomsorg på en god måte.

Økonomisjefen har levert regnskapstalla til Fylkesmannen og Statistisk sentralbyrå den 15 februar. Regnskapet og årsmelding skal gjennom en omfattende revisjon
før kontrollutvalget og formannskapet innstiller til kommunestyret i junimøtet. Allerede nå kan vi imidlertid
meddele at regnskapet viser et netto driftsresultat på vel Det har lenge vært stille omkring utbygging av Trong3,8 mill kr.
fossen. På siste kommunestyremøte orienterte NTE om
prosjektet og planen er å sende inn konsesjonssøknad i
Når vi ser bak talla er det fortsatt en jobb å gjøre for å
løpet av året. Hvis det går greit anslår de byggestart i
bli enda mer kostnadseffektiv. Årsaken til overskuddet
2015. I den sammenheng er det svært viktig for Namser hovedsaklig knyttet opp mot to forhold, som fort end- skogan kommune å få til en god utbyggingsavtale, som
rer seg fra år til år.
gir noe tilbake til kommunen i form av varige verdier.
1. Svært høy strømpris i 2011 gjorde at vi fikk en
Kommunestyret valgte derfor et forhandlingsutvalg bemerinntekt på ca. 2,5 mil. kr (salg av konsestående av Stian Brekkvassmo, Reidar Smalås og Odd
sjonskraft). I 2012 er prisen langt lavere.
Inge Myrvold.
2. Lavt rentenivå gjorde at vi sparte ca. 1 mill kr.
Etter kommunevalget er det etablert litt ny giv rundt
Likevel gir resultatet i 2011 en god drahjelp og motivainterkommunalt samarbeid. Ordførerne i Indre Namsjon for arbeidet i 2012 Vi vil gi honnør lederne og til
dal og Region Namdal møtes forholdsvis ofte for å legansatte som gjennom tillitsvalgte har bidratt til en god
ge strategier for et utvidet samarbeid i Namdalen. Dette
og konstruktiv prosess.
er spennende, som vil bety mye for framtidig utvikling i
regionen.
Vi har også opplevd at innbyggerne viser forståelse for
Hilsen
at vi må holde igjen pengesekken til prosjekter og tilbud
Geir Staldvik - Rådmann
vi gjerne skulle sett vi hadde råd til å gjennomføre. Vi
Stian Brekkvassmo - Ordfører
vet at vi klarer dette, og vi vet at det er desto mer moro i
ettertid når vi har klart oss igjennom denne bølgedalen.

Planlegger du miljøtiltak, tiltak i beiteområder eller drenering i sommer?
Sjekk ut de aktuelle tilskuddsordningene!

SMIL-tilskudd
Spesielle miljøtiltak i landbruket

Søknadsfrist: 1. april 2022
Hva kan du søke tilskudd til?
- Hydrotekniske tiltak Eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger
mm.
- Biologisk mangfold og kulturlandskap Eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark,
etablering/skjøtsel av kantsoner, dammer i kulturlandskapet mm. Beiting av gammel kulturmark.
- Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg Eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.
- Kulturminner og verneverdige bygninger
- Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
Link til søknadsskjema:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

SENIORDANS RØYRVIK/
NAMSSKOGAN INFORMERER:
Seniordans Røyrvik/Namsskogan ønsker seg nye
dansere til gruppa vår. Vi er en gjeng glade dansere
som møtes på Røyrvik samfunnshus hver tirsdag
mellom kl.18.00 og kl.20.00.
Har du lyst, har du lov.
Vi gleder oss til å se nye fjes.

Namsskogan kommune
informerer!
Siste åpne offentlige badedag i
Trones svømmehall for våren er
Onsdag 30. Mars.

Namsskogan Folkebibliotek informerer!
Bøker kan være inngangen til å snakke med barna om vanskelige tema, eller emner som er aktuelle i
livet til barnet akkurat nå.
Biblioteket har et bredt utvalg i barnebøker som tar opp temaer som blant annet vennskap, sjalusi,
gruppepress, barnevern, homofili, depresjon og død.
Vi har også flere tidsskrifter til utlån, slik
som Hytteliv, iForm, Illustrert Vitenskap,
Jeger og Villmarksliv.

For andre tidsskrifter kan en benytte seg av appen Flipp, som ved innlogging gjennom bibliotekets
nettverk, gir tilgang i ei uke.
Mer informasjon om Flipp og hvordan dere får tilgang, finner dere inne på biblioteket, samt på facebook. Biblioteket har også avisene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, både i papirutgave og digital utgave.
Biblioteket er åpent alle hverdager fra klokka 9-15.
Ta gjerne kontakt på telefon, send en sms eller en epost, eller chatt med meg på facebook.
Telefon: 74333200/90245248
Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no
På Facebook finner du meg som: Namsskogan Folkebibliotek.

Hilsen Grethe på biblioteket!

TRONES GRENDEHUS
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
Hele huset
Lillesal m/kjøkken
Andelseiere leier for
Helg

kr. 1 500,- (Gjelder for Trones krets)
kr. 2 000,- (Gjelder for utenbygds)
kr. 1 000,kr. 700,kr. 2 000,- (Gjelder for alle)
Styret i 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

FERDSELSÅREPROSJEKT NAMSSKOGAN 2022
Namsskogan kommune er med i prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer som skal identifisere, ivareta og
utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen i Namsskogan med tanke
på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.
Vi ønsker å få en oversikt over alle grønne ferdselsårer i kommunen. Dette vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i arealplanlegging og er et godt hjelpemiddel for videre planlegging av
nye turstier. Alle turruter og ferdselsårer som har betydning for friluftslivet bør registreres. Videre kan
det registreres hvilke tiltak som bør iverksettes for å tette gapene mellom ønsket mål og nåsituasjonen.
Aktuelle tiltak kan være nye traséer, fysiske tiltak i traséene, skilting og merking, informasjon og markedsføring. Ønskede tiltak må avstemmes mot andre interesser som naturverdier, trafikksikkerhet, landbruk mm.
Innspill ønskes skriftlig på e-post til postmottak@namsskogan.kommune.no
eller odd.bakken@namsskogan.kommune.no innen 29. april.

Namsskogan kommune

Busstilbud i Namsskogan kommune!
Namsskogan - Grong
Mandag til fredag kl 07.00 fra Circle K, korresponderer med buss til Namsos og Steinkjer.
Retur fra Grong til Namsskogan
Mandag og fredag kl 14.05 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 13.00
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 12.25
Tirsdag til torsdag kl 15.30 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 14.15
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 13.50
Buss fra Namsos kl 15.30, er på Grong kl 16.42,
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til torsdag
Buss fra Steinkjer kl 15.50, er på Grong kl 17.10
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til fredag
Buss fra Grong til Steinkjer på lørdager kl 08.30 retur fra AMFI Steinkjer kl 15.35. er på Grong kl 16.55
Bestillingstransport til og fra Grong.
Kveldsbuss fra Grong til Steinkjer kl 20.00 Mandag til torsdag
Bestillingstransport til Grong
Buss fra NSK til Steinkjer fredag og søndag kl 18.00 fra Circle K.
Retur fra Steinkjer kl 21.35
Til og fra sentrum
Tilbudet med fleksibel transport er tilgjengelig for alle.
Bestill fleksibel transport til og fra butikk, frisør eller lignende på formiddagen. Tilbudet kjører
på bestilling innenfor en definert sone på faste dager og tidspunkt.
Bestillingsfrist
6 timer før tidspunkt for ankomst eller retur. Dersom du skal reise før telefonene åpner må du bestille
dagen før. Ring tlfnr. 02867
Bestill transport mellom sonene og Namsskogan sentrum.
Område og sone
Namsskogan nord (sone A)

Ukedag
Mandag og fredag

Ankomst Namsskogan
10:00

Retur fra Namsskogan
13:00

Namsskogan sør (sone B)

Tirsdag og torsdag

10:00

13:00

Skoledager, bussen kjører via Finnvolldal
Buss fra Trones skole til NSK skole kl 08.00 og kl 14.05, starter fra Tunnsjøelv kl 07.05
Fra NSK skole til Trones skole kl 08.45 og kl 14.40, siste stopp Tunnsjøelv
Skoledager
Fra Løvmo til NSK skole kl 08.20
Fra NSK skole til Løvmo kl 14.40

Namsskogan menighet informerer:
Sokneprest: Martin Ottoson
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken
Kirkeverge: Janne Britt Johansen
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:
4448.19.78995

VIPPS: 657958

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
14.04
18.04
19.04
08.05
10.05
17.05
04.06
07.06
12.06
31.07

Kl 14.00 Gudstjeneste i Skorovatn kapell
Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell
Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter
Kl 11.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke
Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter
Kl 12.00 Gudstjeneste på Namsskogan Omsorgssenter. Nasjonaldag.
Kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke. Pinseaften.
Kl 16.00 Andakt på Namsskogan omsorgssenter
Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. Konfirmantjubileum.
Kl 18.00 Gudstjeneste i Trones kirke

OFFISIELLE
FLAGGDAGER I NORGE

Velkommen til gudstjeneste i
Skorovatn kapell,
Skjærtorsdag
- 14. april kl 14.00
og
Bjørhusdal kapell
2.påskedag
- 18.april kl 11.00.

Prest - Martin Ottosson
Kantor - Joar Myrvang
Kirketjener - Vilhelm Smalås
Kirkeverge Janne Britt Johansen

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

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

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

UTSMYKNING AV TRONES KIRKE
KRYSTALLKRONA KOMMER TILBAKE…
Namsskogan Sokn ønsker nå å lage en stor festivitas og
markering da vi skal henge opp Krystallkrona igjen. Den
ble ødelagt under restaureringsarbeidet i Trones kirke for
43 år siden. Vi har håp om at krystallkrona skal være på
plass til årets konfirmantjubileum 12.juni 2022.
Det er et stort økonomisk løft, - som vi trenger litt
hjelp med.

Vil du være med å støtte denne
spesielle utsmykningen så er vi
svært takknemlig for ditt bidrag.
Da benytter du Soknets

kontonr. som er

4448 1978 952

Merk med «krystallkrona» og ditt
navn.
På forhånd tusen takk!
På vegne av Namsskogan Menighetsråd
Odd Bakken
-Leder-

Anne E. Brekkvassmo

Janne Britt Johansen

-nestleder-

-kirkevergeDet vil si at det til sammen blir ni kull som
vi skal feire i Trones kirke i år.
Invitasjon til dagen kommer.

Sett av dagen, dette blir en trivelig dag
med anledning til å treffe klassekamerater
og mimre tilbake til andre tider.

Konfirmantjubileum
-2022
Den 12. juni vil det bli gjennomført
konfirmantjubileum for 50, 60 og 70 års
jubilantene for 2020, 2021 og 2022.

Kirkeverge Janne Britt Johansen

100-årskomitèens info
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING 1922–2022:

ÅRVÅKEN, MODIG og NYTENKENDE
GJENNOM 100 ÅR!

2022 er kåret til FRIVILLIGHETENS ÅR,
og alle frivillige organisasjoner i landet har «fått utdelt sin spesielle dag».
30/4 blir NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING markert
på ulike måter i hele Norge.
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INVITERER DERFOR TIL
BURSDAGSFEST UTENFOR HOLMENSENTRET 30/4 kl 11!
JUBILEUMSKAKE, BÅLKAFFE og SAFT
serveres alle som besøker oss!
ORDSKYPROSJEKTET fortsetter, der du blir invitert til å bidra med
«ditt ord» som beskriver Namsskogan Sanitetsforening.
MAIBLOMSTER
selges, til inntekt for lokale tiltak for barn og unge.
HJERTELIG VELKOMMEN TIL FEIRING AV
NAMSSKOGAN SANITETSFORENING
100 ÅR UTENFOR HOLMENSENTRET 30/4 kl 11!
Mvh 100 – års – komiteen, v/Anne – Grete Hamnes, Inger Johanne Bjørhusdal,
Arnhild Aasnes, Bjørg Lande, Magni Sellin og Bjørg Myran.

NAMSSKOGAN OMSORGSSENTERS GAVEKONTO!
Namsskogan Omsorgssenter har en gavekonto der pårørende kan gi pengegaver til
omsorgssenter. Vi har nå kjøpt inn to nye
smart Tv-er til omsorgssenter fra denne gavekonto.

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON:

www.namsskogan.kommune.no

Når Norges første og mest folkekjære musikal skal på turné i Trøndelag, er det en unik mulighet til å oppleve en
paraderekke av skuespillere, sangere og musikere i et antall du sjelden ser på de
trønderske turnéscener.
Med åpne armer og ferske wienerbrød omfavner Bør Børson Jr. verden. Han vil være noen – han vil ha suksess!
Drevet av omgivelsenes skepsis og et ikke ubetydelig mindreverdighetskompleks kaster han seg hals over hode
inn i kolonialvirksomhet, i aksjehandel og i kjærlighet. Godt hjulpet av sitt ukuelige pågangsmot, sitt gode humør
og glimt i øyet (og en liten dose flaks) lykkes Bør til slutt: Han blir hyllet som Olderdalens store sønn og han får
sin Josefine.

RØYRVIKHALLEN
Fredag 29. April
Klokken 17:30
Namsskogan kommune har fått avsatt 40 stk billetter til redusert pris for
voksne og/eller honnør. Hver billett koster kr 500,- pr stk. NB! «Første mann til mølla»
Vi setter opp buss som vil gå fra Trones klokken 15:30, Brekkvasselv
klokken 15:45 via Namsskogan klokken 16:15 slik at man vil være i Røyrvik
sånn ca klokken 17:00. Retur rett etter forestillingen ca kl 20:00.

Vi kan tilby deg/dere en totalpris
(inkludert billett og buss t/r) på kr 600,- pr pers.
Før forestillingen vil det være anledning til å
kjøpe kaffe & wienerbrød på Røyrvik Bageri.
For påmelding og kjøp av billett/buss ta kontakt med Odd Bakken på mob:
958 33 227 eller e-post odd.bakken@namsskogan.kommune.no innen 18. April.
Namsskogan kommune

