Namsskogan kommune - toppen i Namdalen

Namsin

Nr. 2/2020

36. 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 Kultursjef Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å stoppe
debatten ved å sende innleggene i retur til avsender.
4. Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe
debatten ved å sende innleggene i retur til avsender.

NAMSIN 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER”
Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020.
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med
Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist.

Namsin nr:
3
4
5
6
7
8
9

Innleveringsfrist:
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

27 mars
08 mai
19 juni
21 august
16 oktober
13 november
11 desember

(Påskenummer)
(Siste før sommerferien)

(Julenummer)

Namsskogan kommune

VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Namdal sykehus
Kjørekontor syketransport
Skatteetaten

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:
06:
Årsmøte i Namsskogan idrettsråd klokken 19:30 i Skorovatn.
08:
Årsmøte i Brekkvasselv samfunnshus klokken 18:00.
10:
Åpen barnehagedag på Labbetussen, Brekkvasselv mellom klokken 10:00-14:00.
10:
Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd.
13:
Pub-aften på Vertshuset Nams-Inn AS fra klokken 21:00. A rr: V ertshuset Nams-Inn AS.
17:
Skikarusellrenn på Trones fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd.
18:
Hørselsklinikken Namdal er på Namsskogan omsorgssenter mellom klokken 10:00-15:30. Timebestilling!
18: Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
22:
Nye Tronesrennet på ski. A rr: Trones IL.
23:
Årsmøte i Namsskogan historielag klokken 18:00 på Brekkvasselv (Frivilligsentralen).
24:
Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd.
26:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12:00.
27:
Siste åpne offisielle badedag i Trones svømmehall.
28:
Konsert med Kor i Namsskogan. Arr: Kor i Namsskogan.
29:
Karneval i gymsal på Trones skole mellom klokken 13:00-15:00. Arr: FAU Bamsebo bhg og SFO.
29:
Konsert med Kor i Namsskogan. Arr: Kor i Namsskogan.
30:
Siste åpne offisielle badedag i Namsskogan svømmehall.
31:
Skikarusellrenn på Namsskogan fra klokken 18:00. Arr: Namsskogan idrettsråd.
April:
02:
Astroshowet «Out of Space» i Namsskoganhallen klokken 19:00. Arr: Namsskogan kommune v/Kultur-Bibliotek
02:
Årsmøte i Elva/Namsskogan IL klokken 19:00 på Brekkvasselv (Frivilligsentralen).
09: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 19:00.
12:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00.
13:
Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11:00.
April VÅRRENN m/Skileik, skikarusellrenn og premieutdeling i Skorovatn. Arr: Namsskogan idrettsråd.
22:
Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
30:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:00.
Mai:
17:
20:
28:
29:
30:

Gudstjeneste på Brekkvasselv samfunnshus.
Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30. v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00.
Samtalegudstjeneste kl. 18.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11:00.

Juni
13-14: Steinfjellstafetten 2020
14: Konfirmantjubileumsgudstjeneste i Trones kirke klokken 15:00.
19-20: Midt-Sommerdans på Brekkvasselv Camping.
Juli:
August:
September:
24:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12:00.
Oktober:
29:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12:00.
TV-Aksjonen 2020.
November:
14:
Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening.
26:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12:00.
Desember:
10:
Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12:00.
28:
4-juledagsfest på Trones grendehus. Arr: Fosskailln gammeldansklubb.

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste

Namsin er satt fredag 27.03.2020 innen kl.12.00.

En robust kommuneøkonomi gir større
frihet og bedre tjenester.
Omstilling er ikke noe nytt i kommune-Norge. For å møte framtidas krav og utfordringer må alle bedrifter, også kommuner, tenke nytt og finne nye måter å gjøre ting på. Namsskogan kommune har vært gjennom store omstillingsprosesser også tidligere. Den prosessen vi skal gjennomføre nå vil kunne medføre
store endringer både for innbyggere og for ansatte. Dette kan virke skremmende og provoserende for
mange. Ikke desto mindre er det en oppgave vi må ta. Vi må sammen finne de løsningene som kan sette
oss best i stand til å møte framtida. Gjennom omstillingsprosessen skal vi skape varige endringer for
sunn økonomisk drift og et godt økonomisk handlingsrom slik at vi kan gi gode tjenester til befolkningen.
Vi vet at befolkningssammensetningen i kommunen endrer seg. Som mange andre distriktskommuner
får vi flere eldre og færre barn og unge. Det er forventet at antall elever i skolen vil gå ned fra 90 i 2020
til ca 70 i 2025. Samtidig får vi stadig økte krav til kompetanse hos våre ansatte og større krav til kvalitet
på tjenestene vi tilbyr. Dette betyr at vi må vurdere om vi skal fordele både økonomisk- og personellinnsats på en annen måte enn vi har gjort til nå.
En slik omstillingsprosess som vi nå skal gjennomføre må skje på en ryddig måte overfor de ansatte og
overfor brukere og innbyggere. Vi har et lov – og avtaleverk verk som regulerer hvordan tillitsvalgtapparatet og ansatte skal involveres i omstillingsarbeidet. En prosess der de ansatte er involvert er også
viktig for at vi skal finne de beste løsningene og dermed få best mulig resultat. Brukermedvirkning og
innbyggerinvolvering er også en selvfølge i et moderne samfunn. Derfor har vi lagt opp til en prosess
der alle ledere, tillitsvalgte og verneombud deltar i arbeidsgrupper innenfor sitt område. Det vil også bli
gjennomført informasjons og innspillsmøter med ansatte, organisasjoner og innbyggere i kommunen.

Likevel vil selvsagt en slik omstilling kunne føre til uro og usikkerhet, og ikke alle vil få gjennomslag
for sine ønsker. Men jeg kan love at jeg skal gjøre mitt ytterste for at folk skal bli hørt og få lov til å
uttale seg.
Jeg håper at flest mulig av kommunens innbyggere møter opp på folkemøtene som vil bli arrangert og at
dere kommer med konstruktive innspill i debatten.
Jeg har stor tro på at vi sammen skal klare å møte de utfordringene vi står ovenfor
og utvikle Namsskogansamfunnet i ytterligere positiv retning.
Med vennlig hilsen Mildrid Hendbukt-Søbstad / Rådmann

TA HENSYN!
Namsskogan kommune ber folk om å vise hensyn
til ville dyr (Spesielt rådyr) og tamrein. Med å holde hunder som for eksempel ikke brukes til lovlig
jakt, i bånd. Dette for å unngå unødvendig jaging
og unødvendig stress i en allerede krevende situasjon under de rådende snøforhold. Dette gjelder
spesielt i og rundt områdene rundt Skorovatn.
Vi vil minne om hundeeiers plikt til å påse at unødvendig jaging av ville dyr, bufe og tamrein ikke
oppstår. Og at sjødesløs opptreden kan bli politianmeldt.
Med vennlig hilsen
Lars K. G. Bjørnli / Rådgiver skog

Årsmøte
Elva/Namsskogan IL
Torsdag 2. April kl.19.00
på Frivilligsentralen
Ordinære årsmøtesaker, Velkommen!
Styret

Informasjon om koronavirus fra
kommuneoverlegen
Koronaviruset er påvist i Norge,
hos personer som har vært på
reise i utsatte områder. Ingen
av de smittede er alvorlig syke.
Det er pr i dag ikke påvist virus
hos personer i Norge som er
smittet i Norge. Det er sannsynlig at smitten også vil spres i Norge på sikt. Det er derfor
viktig å forsøke å forebygge smittespredning, og starte

ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ
dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er
synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert
effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
Det anbefales ikke munnbind for friske personer.

Når bør du søke legehjelp

Hvis du har vært i Kina, Italia eller et annet område med
pågående smittespredning, og i løpet av de første 14
dagene etter hjemkomst utvikler tegn på luftveisinfeksjon, skal du kontakte lege per telefon. Det samme gjelder hvis du vet at du har vært i kontakt med en person
som i løpet av en 14-dagers periode etter din kontakt
har testet positivt for viruset.

med enkle tiltak mot smitte allerede nå.

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår
hals, brystsmerter og pustevansker. Du bør informere
Viktig:
Hvis du har mistanke om at du eller dine nærmeste legen om hvor og når du har vært på reise, eller at du
er smittet av koronavirus skal du ringe Namsskogan har vært i kontakt med en påvist smittet person.
legesenter 74 33 33 20 eller annen fastlege (på dag- All kontakt med lege som følge av mistanke om smitte
med koronavirus er gratis.
tid) eller legevaktstelefonen 116 117. Ikke møt opp
på helsesenteret uten å ha snakket med relevant
Legekontoret er forberedt på å ta imot mulige smittede
helsepersonell i forkant. Du vil få konkret beskjed
om hvordan du skal forholde deg når du ringer lege- personer, men det må tas bestemte forholdsregler for å
hindre at en potensiell smitte spres unødvendig til helkontoret eller legevakten.
sepersonell og andre tilstedeværende på helsesenteret.
Disse forholdsreglene vil endres etter hvert som vi vet
Ikke ring 113 med mindre det er en akuttsituasjon.
mer om viruset. Ta derfor ALLTID kontakt før oppmøte
Da sperrer du telefonen for de som trenger akutt
ved bekymring for smitte. Undersøkelse av friske persohjelp.
ner som returnerer fra utbruddsområder er generelt ikke
anbefalt.

Om viruset

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og har sitt
opphav i Kina. Viruset har vist seg å lett smitte mellom
mennesker, og kan gi luftveisinfeksjon av ulik alvorlighetsgrad. Siden dette er et nytt virus, har ingen mennesker opparbeidet seg immunstoffer for viruset, som
igjen betyr at mange potensielt blir smittet i kontakt med
andre smittede.
Det presiseres at dødeligheten av viruset i dag ikke
er antatt å være høyere enn ved en vanlig sesonginfluensa.
Selv om mange vil bli syke av dette nye viruset, vil de
fleste oppleve et relativt mildt forløp svarende til en vanlig sesonginfluensa. Men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall som følge av sykdom
med koronaviruset. Det er særlig eldre mennesker og
mennesker med underliggende sykdom som er i risikogruppen for alvorlige forløp ved smitte koronaviruset.
Det finnes i dag ingen vaksine eller effektiv medisin mot
viruset.

Smittebegrensende tiltak

Vis hensyn

Har du mistanke om at du kan være smittet, vis hensyn
ovenfor andre, og hold deg hjemme til du har snakket
med lege, og mistanken eventuelt er avkreftet. Unngå å
hoste eller nyse direkte på andre og hold minst en meters avstand til andre personer når det er mulig. Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle som kastes umiddelbart
etterpå eller i albuekroken. Vask hendene grundig og
regelmessig.

Reiseråd

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg
mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det
for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i flere
land. Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og
vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for
å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier
overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person
til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og
nese er vanlige inngangsporter.

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på
lungebetennelse som feber, hoste og pusteproblemer.
Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i
befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer
smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser.
Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for
å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du
får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg
innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker
samt ringe fastlegen eller legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer.
Mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttets
nettsider www.fhi.n

OFFISIELLE FLAGGDAGER
I NORGE
1. januar
21. januar
6. februar
21. febr.

Nyttårsdag
H.K.H. Ingrid Aleksandra
Samenes Nasjonaldag
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.

Namsin for 10 år siden:
Nr. 2 / 2010
FIBERUTBYGGING I NAMSSKOGAN-

STATUS FEBRUAR 2010!

Den totale utbyggingen i Namsskogan omfatter 5
noder. (En node er sentralen hvor hver enkelt kundes signal
blir spredt ut i fra.) Nodene står på Smalåsen, Namsskogan
sentrum, Brekkvasselv, Trones og
Skorovatn. Nedenfor er status for hver enkelt node kort
beskrevet.
Namsskogan node:
Noden i Namsskogan ble ferdigstilt før jul, og de private
kundene som det var mulig å koble opp er oppe og går.
Trones node:
Natt til mandag 8. februar ble det gjennomført en
omfattende omkobling ved Tunnsjødal kraftverk og noden
på Trones ble satt i drift. Dette har medført at de private
kundene som det er blåst fiber til og som har hatt besøk av
montør skal være koblet opp..
Brekkvasselv node:
Natt til mandag 15. februar ble det gjennomført en tilsvarende opperasjon for å få noden på Brekkvasselv på nett.
De private kundene på Brekkvasselv som det er blåst fiber
til og har hatt besøk av montør vil komme på nett i uke 7.

Det vil bli gjort forsøk på å blåse fiber og ferdigstille flere
kunder på disse nodene ut over vinteren. Hvis det viser seg
at rørene er frosset vil oppkobling skje etter at frosten har
sluppet taket.
Smalåsen og Skorovatn noder:
Kundene her vil disse i hovedsak bli koblet opp fortløpende
ut over våren og sommeren.

Fremdrift:
På grunn av den milde høsten og førjulsvinteren har det
blitt gravd en god del mer enn planlagt.
Det er montert mye OPGW (fiber på høyspent traseer).
Fiberen til Skorovatn er allerede hengt opp på stolpene og
arbeidet med å skjøte fiberen er i gang.
Fiberblåsing:
Vi kommer til å fortsette å blåse stamfiber i områdene opp
til Smalåsen, i Finnvolldalen og frem til Nessan nå i vinter,
samt forsøke å blåse kundefibrer fra skap og inn til eiendommene hvis frost og tele ikke stopper oss.
Det er fremdeles mye arbeid som gjenstår før at hele prosjektet er ferdigstilt, men arbeidet følger stort sett den oppsatte planen, og på nåværende tidspunkt er det ingen ting
som tyder på at planlagt fremdrift ikke skal holde og alle
som har bestilt vil være på nett senest i august 2010.
Manglende utstyr:
Dere som ble koplet opp før jul og ikke fikk det utstyret
som er bestilt vil få dette tilsendt i poste ila kort tid.
For dere som ble koplet opp etter jul vil dette bli utlevert av
NTE Entreprise AS ila kort tid.
For dere som er fakturert for tjenester dere ikke har mottatt
ber vi om at dere kontakter kundeservice på 07400.
Hvis du skulle ha ytterligere spørsmål eller du ønsker å
skrive kontrakt er det bare å ta kontakt med kundeservice
på telefon 07400.

Hilsen NTE Bredbånd AS

FØLGENDE ER VEDTATT AV
FORMANNSKAPET I MØTE 28.01.20:

VISIT NAMSSKOGAN 2019
Vedtak:
1. Namsskogan kommune bevilger kr 80.000.- til Visit Namsskogan SA som del finansiering av markedsaktiviteten/
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
vertskapsfunksjonen i 2019.
061028 - BRITT IREN BJØRHUSDAL
2. Bevilgningen utbetales når det foreligger formelt vedtak på
Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 nr. 98, bevilgningen og da med grunnlag i foreliggende regnskap.
§ 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv godkjennes søkna- 3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.
den om konsesjon fra Britt Iren Bjørhusdal for erverv av eienJEGERPODDEN AS - SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART
dommen 61/28 i Namsskogan kommune.
Vedtak:
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG NAMS- 1. Namsskogan kommune innvilger Jegerpodden v/John
Petter Mellingen kr 50.000.- i bedriftsutviklingstilskudd for å
SKOGAN SNØSCOOTERKLUBB
gjennomføre forundersøkelsen beskrevet i foreliggende søkVedtak:
nad med kostnadsramme på kr 100.000.-. Frist for gjennomNamsskogan snøscooterklubb får tillatelse til å kjøre med
inntil 3 snøscootere, 3 turer, fra 200120-010520 for befaring føring er i løpet av 2020.
2. Forretningsadresse skal være i Namsskogan kommune.
av nytt forslag til rekreasjonsløype. Sjåfører skal være: Odd
3. Namsskogan kommune ønsker profilering som gjenytelse.
Inge Myrvold, Ola Marius Elstad og/eller Didrik Sellin.
4. Tilskuddet utbetales når det foreligger dokumentert regnskap fra selskapets regnskapsfører. Ved reduserte kostnader
På strekningen blir det gitt tillatelse til bruk av snøscooter i
samsvar med § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy vil tilskuddet bli redusert tilsvarende.
5. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.
i utmark og på islagte vassdrag, og i medhold av Lierne og
Namsskogan kommunes delegeringsreglement og vedtatte
retningslinjer for behandling av motorferdselsaker.

NK - SKOGPROSJEKT NAMDAL 2017 – 2019
Vedtak:
Kommunen viser til § 10 i motorferdselloven, grunneiers rett til 1. Namsskogan kommune bevilger inntil kr 14.000.- til Skogprosjekt Namdal (Org.Nr. 938 967 091) som Namsskogans
å forby/begrense motorferdsel på eiendommen, (sjåfør må
kommunale andel for gjennomføring av år 3 i prosjektet
innhente grunneiertillatelse), samt til § 7 i forskriftene og
«Skogprosjekt Namdal 2017-2019».
setter disse vilkårene:
1. Under kjøringen skal det tas hensyn til mennesker, dyreliv, 2. Tilskuddet utbetales når det foreligger dokumentasjon på
vegetasjon og reindrift. Tillatelsen gjelder kun kjøring på snø- at kostnaden for alle 3 årene overskrider 3 X kr 2.640.000.-.
Ved redusert kostnad vil tilskuddet bli redusert tilsvarende.
dekt mark, og etter trase i vedlagte kart.
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.
2. Kjøretillatelsen skal medbringes under transporten og
fremvises på forlangende av politi og oppsyn.
3.Kjørebok skal skrives, å returneres til kommunen etter endt
kjøring.
4. Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.
62, BNR. 2 NYRUD - GRETHE SYNNØVE STORSTAD
Vedtak:
Namsskogan formannskap innvilger Grethe Synnøve Storstad,
Hodalsveien 420, 7710 Sparbu, konsesjon på eiendommen
gnr. 62, bnr. 2 i Namsskogan kommune på følgende vilkår;
Erverver gis upersonlig boplikt, dvs. at eiendommen må
være helårsbodd så lenge Grethe Synnøve Storstad eier
den. Dette er ikke til hinder for at søker selv kan bosette
seg på eiendommen ved en senere anledning.
Gebyr konsesjonsbehandling (k-sak 6/12) utgjør kr 5 000,Fakturering i forbindelse med konsesjonsbehandling sendes:
Grethe Synnøve Storstad, Hodalsveien 420, 7710 Sparbu.
SØKNAD OM STØTTE OLADALENS VENNER
Vedtak:
1. Namsskogan kommune bevilger kr 20.000.- til Oladalens
Venner som del finansiering av realiseringen av dokumentarfilmen fra Krigshandlingene i nordlige delen av Midt Norge.
2. Tilskuddet utbetales når det foreligger bekreftelse på at
innspillingen er gjennomført.
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond.

FØLGENDE ER VEDTATT AV
KOMMUNESTYRET I MØTE 18.02.20:
NAMSSKOGAN TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2019-2023 REPRESENTANTER
Vedtak:
Namsskogan kommune ved kommunestyret vedtar følgende
sammensetting av kommunens trafikksikkerhetsutvalg for
kommunestyreperioden 2019-2023:
1. Bjørn Dahl (leder)
2. Renate Greiner
3. Marthe Alsgård Bekkevold
4. Odd Bakken (Sekretær - Namsskogan kommune)

RETNINGSLINJER FOR TILKNYTNINGSLØYPER TIL REKREASJONSLØYPENE
Vedtak:
Retningslinjene for behandling av søknader om tilknytningsløyper til rekreasjonsløypene godkjennes.
NY RENOVASJONSFORSKRIFT – MNA
Vedtak:
Ny felles renovasjonsforskrift for MNA kommunene vedtas.
Følgende renovasjonsgebyr vedtas for Namsskogan kommune.

STRATEGIPAPIRER MELLOM MUSEET MIDT IKS OG NAMSSKOGAN KOMMUNE 2020
Vedtak:
Kommunestyret tar saken «Strategipapir - Plan for museal
virksomhet i Namsskogan kommune 2020 – 2022» til orientering. Fremtida til Nyrudstu bør vurderes inn i strategidokumentet.
ENDRING AV ØKONOMIUTVALGETS SAMMENSETNING.
Vedtak:
Etter ønske fra økonomiutvalget utvides utvalget med to
representanter.
Side 5 av 17
Hovedverneombud, Marthe Bekkevold
SV sin representant, Linn Kathrine Trones.
Økonomiutvalget består dermed av:
Formannskapets 5 representanter
Terje Eilertsen – hovedtillitsvalgt i Fagforbundet
Stig Holmvik – FO
Linn Kathrine Trones – SV
Marthe Bekkevold – Hovedverneombud
Utvalget oppnevnes uten vara, kun de 9 faste representantene.
HØRINGSUTTALELSE. SAMARBEIDSAVTALE OG SAMHANDLINGSSTRUKTUR MELLOM KOMMUNENE OG HELSE NORDTRØNDELAG
Vedtak:
Namsskogan kommune slutter seg til den vedlagte høringsuttalelsen.
SØKNAD OM KJØRETILLATELSE FOR SNØSCOOTER I STORBJØRHUSDAL NATURRESERVAT 2020 ODDVAR FOSSMO
Vedtak:
1. Oddvar Fossmo gis tillatelse til bruk av snøscooter til transport av utstyr og materialer til egen ytte etter fastlagt trasé.
2. Tillatelsen gjelder fra d.d. til og med 26. april 2020.
3. Tillatelsen gjelder for til sammen 5 turer (tur/retur) etter
oppgitt trasé.
4. Kjøreboka skal medbringes under kjøring. Dato og klokkeslett for turens begynnelse skal noteres på forhånd.
5. Tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Storbjørhusdal
naturreservat og gjelder bare for den delen av løypetraséen
som befinner seg innenfor naturreservatets grenser.
Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne. Grunneiers tillatelse og kommunens godkjenning etter motorfertselsloven, må også innhentes før kjøringen finner sted.

Følgende tilleggsgebyr vedtas for å dekke intern ressursbruk i
kommunen: 350.- kr. Legges til på det enkelte gebyrnivå men
ikke på tilleggsprodukter
DEBATTHEFTE - 2020 KS SPØR
Vedtak:
Namsskogan kommune har følgende innspill til KS` debattheftet 2020:
Spørsmål fra KS:
1. Hva bør kommunen/fylkeskommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt?
Svar fra Namsskogan kommune:
Flere må bo hjemme lengre. Å avklare hva som er kommunens oppdrag, og hva den enkelte kan gjøre selv, med sitt
nettverk, blir viktig. Kommunene må tenke nytt, og tilrettelegge på nye måter. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er
stikkord: Fra omsorg til den enkeltes mestring.
Styrke folkehelsa
Kommunens folkehelseprofil gir et godt bilde på helsetilstanden hos innbyggerne og den bør brukes aktivt når tjenestetilbudet skal utarbeides og videreutvikles. Sosial ulikhet i helse
er en hovedutfordring. I familien og etter hvert for den enkelte er det viktig å redusere fysiske og psykiske helseplager
som angst og depresjon, rusmisbruk, arbeidsløshet og tidlig
uføretrygd. Kommunen må sørge for mer kunnskap innen
flere områder.

Skreddersydd tjenestetilbud
Det må satses videre på helhetlige forebyggende tiltak hvor
egenmestring er i fokus. Hverdagsmestring, som helsefremmende og forebyggende tankesett, bør implementeres i
omsorgstjenestene. Tjenestetilbudet bør være målrettet. Økt
antall eldre vil kreve økte tilbud innen hjemmebasert omsorg. Vårt nivå på institusjonsbasert omsorg bør sees på i
forhold til landsgjennomsnittet. Vi må sikre at brukere/
pasienter er på rett omsorgsnivå. Økt bruk og samhandling
med Husbanken bør vurderes som et bidrag til styrke bærekraften i omsorgstjenesten.
Utnytte ressursene bedre
Effektivisering av intern organisering og arbeidstidsordninger, herunder heltidskultur kan bidra til bedre ressursutnyttelse. Virksomheter kan lokaliseres i nærheten av hverandre for
å utvikle økt samhandling og effektiv utnyttelse av areal. Føringer i planprosesser knyttet til type boliger og hvor de lokaliseres kan også være et hensiktsmessig tiltak som kan gi
flere gevinster for kommunen. Kommunen må informere og
veilede innbyggerne og på den måten skape en forståelse for
tidlig tilrettelegging av bolig slik at de kan bo lengst mulig
hjemme.
Utvikle kompetansen
For å nå målsettingen om en fremtidsrettet tjeneste med god
kvalitet og effektiv utnyttelse av ressursene må det bl.a. legges ytterligere vekt på kompetanseheving og økt samhandling internt og med andre aktører. For å styrke bærekraften
er bruk av velferdsteknologi og økt samhandling en forutsetning.

Kommunene kan påvirke og styrke informasjonen til innbyggerne og legge til rette for og forvente økt bruk av forebyggende tiltak, f.eks. Frisklivssentral, overfor alle aldersgrupper
hvor det stilles krav til egenmestring og egen aktivitet.
Spørsmål fra KS
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens
arbeid for å sikre bærekraftige velferdstjenester i fremtiden?
Svar fra Namsskogan kommune:
KS kan ta en større rolle når det gjelder digitalisering og utvikling av velferdsteknologi. I dag bruker hver kommune egne ressurser i tillegg til samarbeid med omliggende kommuner. KS bør fortsette med å ta en aktiv rolle overfor staten
for å sikre at kommunene kan løse dagens og fremtidens
utfordringer. Jobbe inn mot høgskoler og universitet knyttet
til framtidens kompetansebehov og kvaliteten i fagutdanninger. KS må sammen med kommunene arbeide for å styrke
den desentraliserte høgskoleutdanningen. Denne har vært
vesentlig for rekrutteringen av sykepleiere, vernepleiere,
lærere og barnehagelærere til kommunene. Ca 50 % av lærerne i Namsskogan har tatt sin utdanning desentralisert. Det
er beklagelig og utfordrende for distriktene at utdanningene
flere steder er nedlagt.

Spørsmål fra KS
5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og oppgaveløsing i samarbeid med
andre?
Svar fra Namsskogan kommune:
Økt samhandling med utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner kan bidra til at Kommunen får den nødvendige
kompetansen som det til enhver tid vil være behov for. Den
Spørsmål fra KS
enkelte kommune er ikke gitt å inneha de nødvendige ressur2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bæresene; økonomi, tid og kompetanse, til å løse alle oppgaver
kraften i omsorgstjenestene, innenfor de økonomiske ramselv, men må derfor fortsette å samarbeide med andre kommer som staten selv har signalisert er realistiske?
muner. Videreutvikling av muligheter for felles e–læring bør
Svar fra Namsskogan kommune:
videre også prioriteres. KS på vegne av kommunene bør ta
KS må argumentere overfor staten at brukere med krevende, en mer aktiv rolle overfor leverandører eks. innen IT systesammensatte diagnoser bør gis tilbud av 2. linjetjenesten.
mer og utvikling av ny velferdsteknologi. Økt samhandling og
Dette er en målgruppe som krever spesielle tiltak, ressurser nye former for samarbeid med frivillige og frivillig sektor vil
og kompetanse. Staten bør gi tilskudd til ressurskrevende
også være viktig for å løse kommunens fremtidige oppgaver.
brukere over 67 år. Staten bør sørge for tilskuddsordninger
Mer samarbeid og ny arbeidsdeling mellom kommunen og
også til ombygging av eksisterende institusjoner for å sikre at de pårørende/brukerne.
botilbud kan tilpasses til brukerens behov. Videre bør det
sørges for tilskudd til «nye» kollektive boformer. Former for Spørsmål fra KS
økonomisk insitament til kommunene for å drive utviklings- 6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under
arbeid kan også ha en positiv effekt. Vi har også en opplevel- nytenkning og innovasjon på arbeidsgiverområdet?
se av at enkelte prioriterte fagområder i startfasen blir gitt
Svar fra Namsskogan kommune:
som øremerkede tilskudd og etter hvert blir lagt inn i de ge- Vi ser at endringer i arbeidstidsavtalen for lærere, arbeidsnerelle rammeoverføringene uten at dette blir kompensert
tidsordninger og færre reguleringer knyttet til arbeidstid og
fullt ut. En slik tilnærmingsmåte styrker ikke bærekraften i
bemanning (bemanningsnorm, arbeidstid) kan bidra til et økt
omsorgstjenestene.
handlingsrom for kommunen, og dette vil også kunne bidra
til nytenkning og innovasjon. Vi må sammen jobbe med god
Spørsmål fra KS
ledelse, godt arbeidsmiljø, riktig bruk av kompetanse, kon3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse
kurransedyktig lønn, solide fagmiljø, fleksibilitet i stillingen
for hva innbyggerne skal kunne forvente av offentlige tjenes- og muligheter for etter- og videreutdanning. Dilemma: Innoter – og hva som bør kunne forventes av den enkelte innbyg- vasjon handler om å prøve (og feile), satse på noe nytt, ta
ger for å forebygge og forberede et liv med behov for omrisiko. Hvordan skape handlingsrom for innovasjon, når det
sorgstjenester?
er større og større fokus på internkontroll, forvaltningsreviSvar fra Namsskogan kommune:
sjon, statlig detaljstyring og statlige tilsyn?
Holdningsskapende arbeid er en viktig del i å utvikle den bærekraftige omsorgen. Staten kan endre lovgivningen og kommunen må vurdere å tilpasse nivået på sine tjenestetilbud.

Spørsmål fra KS
7. Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en sterkere
prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?
Svar fra Namsskogan kommune:
Det er ønskelig med en generell lønnsvekst for å sikre en
lønnsutvikling på linje med konkurranseutsatt næring. Det er
i dag enkelte skjevheter i dagens lønnstabell og følgende
grupper/elementer bør prioriteres sterkere:
Fagarbeiderstillinger: Fortsatt er det også for liten forskjell
mellom stillinger uten særskilt krav til utdanning og fagarbeiderstillinger.
Ubekvemstilleggene bør fortsatt være med i vurderingene.
Helgetillegget bør verdsettes langt høyere enn hva som
fremkommer av dagens tariffavtale. Samtidig bør det åpnes
for arbeidstidsordninger som stimulerer til økt helgearbeid.
Herunder ordninger med arbeid i perioder hyppigere enn
hver tredje eller fjerde helg. En økning i ubekvemstilleggene
(herunder helgetillegg) antas dessuten å ha positiv virkning
med hensyn til rekruttering. Dagens ordninger som omhandler lønn under sykdom gir utfordringer knyttet til utbetaling
av høytidstillegg ved sykefravær. Ubekvemstillegg og høytidstillegg bør kun utbetales for utført arbeid. Det må diffe-

rensieres mellom arbeid på kveld og natt. Det virker urimelig
at ansatte som arbeider på natt skal ha samme tillegg som de
som arbeider mellom kl. 17 og 24 på kvelden. Flere undersøkelser viser at nattarbeid er helseskadelig for de ansatte. Da
er det rimelig at de som tar en slik belastning lønnes høyrer
enn de som arbeider kveld.
Antall timer jobbet helg, før økning av tillegg, må justeres
ned slik at man tidligere får utslag m.t.p. økt lørdag/
søndagstillegg (i dag 289 timer).
Lønn må også sees i sammenheng med rekruttering i kommunesektoren og kampen om fremtidens arbeidskraft. Garantilønnssystemet bør derfor videreutvikles, hvor de første
årene (0 – 8 år) i garantilønnssystemet må prioriteres sterkere enn garantilønnen for de med 10 og 16 års ansiennitet.
Fordelen med sentral felles endring er at det ikke skaper
større konkurranse om arbeidskraften mellom kommunene.
Fremforhandlet pott for 2020 tas til etterretning, men i fremtiden er det ønskelig med hovedvekt på sentrale oppgjør.
Sett i lys av klimakrisen ser Namsskogan kommune behovet
for en bærekraftig lønnsutvikling over tid, og derfor en moderasjon over tid slik at kjøpekraften i sin helhet ikke øker.

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER:
Når dette leses er det allerede MARS måned! Sola varmer, de lyse dagene blir stadig lengre, og det vakre
vinterlandskapet ønsker oss velkommen inn med Kvikklunsj og appelsin i tursekken.
Mye skjer i Namsskogan Sanitetsforening, men først vil vi framsnakke vår kjære ordfører Stian Brekkvassmo: Ofte hører vi deg si at du er STOLT over personer og hendelser i Namsskogan, men denne gangen er det
vår tur til å si at vi er STOLTE AV DEG!
TAKK for den utrettelige kampen du har kjempet – både i og bak kulissene – for bevaring av vannkraft
-pengene i Distrikts – Norge!
GRATULERER MED SEIEREN!
Vi pustet alle lettet ut den 18. februar, da den gledelige nyheten sprakk. Tilfeldigvis var vi i K – styret akkurat den ettermiddagen. Vår agenda var å dele ut RØD KNAPP til kommunens myndighetspersoner, som et
ledd i den stadig aktuelle aksjonen: «STOPP VOLD MOT KVINNER». Og vår aksjon kunne knapt fått en
bedre reklame, der en gledestrålene og stolt ordfører i Midt – Nytt samme kveld, bar den røde knappen
godt synlig på jakkeslaget!
Inntil nå har vi delt ut 80 røde knapper i Namsskogan, så gjør som Stian: bær den røde knappen godt synlig
på jakkeslaget eller genseren, og vis for all verden at du støtter kampen mot vold i nære relasjoner!
Vårt årvisse FASTELAVNSRISSALG er historie for denne gang:
TAKK til COOP som gir oss orkesterplass til vårt årvisse ris – salg! Og:
TAKK til alle dere som kjøpte! Dette er en landsomfattende dugnad i dagene før fastelavns – søndag,
som gir NKS kjærkomne penger til ulike nærmiljøtiltak og forskning på kvinnehelse.
ÅRSMØTET vårt ble avholdt på Vershuset Nams – Inn 27/2. Dette er en arena for synliggjøring av vårt
arbeid, der vi får inspirasjon til videre engasjement, og der nye personer blir valgt til viktige verv. Og sist,
men ikke minst: en arena for sosialt samvær og felles glede over å være aktive sanitetskvinner i bygda!
«Namsskogan Sanitetsforening 100 år i 2022» er en av våre fokusområder i år.
En «100 – års – komite`» har allerede vært i sving, noen visjoner er unnfanget, og vi gleder oss til den videre
planleggingen av 100 – års – jubileet.
«100 medlemmer i 2022» er en av visjonene. Vi er i skrivende stund 72 medlemmer, så kanskje nettopp du som leser dette blir vårt neste medlem?
Selv et passivt medlem er viktig for NKS, for gjennom kontingenten blir det penger både til nærmiljøtiltak
og forskning. Og kanskje finner du i tillegg en aktivitet å engasjere deg i? Uansett: som medlem i NKS kan
alle gjøre en positiv forskjell i samfunnet, både lokalt og sentralt.
Bjørg Myran (leder)

Februar måned på Tiriltoppen barnehage

Konglegruppa har benyttet seg av all den herlige snøen vi har fått. Vi har hatt temaet «Samefolket»
i februar, hvor vi blant annet har studert nordlyset, også kalt solstorm.

Marihøna har også prioritert å vært mye ute. Herlige tider fremover nå.
De har også hatt en del inneaktiviteter av ulike slag 

Nå gleder vi oss over lysere dager, og dager hvor sola titter innom. Hilsen STORE og små i Tiriltoppen barnehage

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON:

www.namsskogan.kommune.no

ORDFØRERENS HJØRNE!
Omstillingsprosjekt/ utviklingsprosjekt

Rådmannen orienterer også i denne utgaven av Namsin om omstillingsarbeidet i kommunen. Omstilling kan oppfattes som et negativt ord, og mange kan kjenne på både uro, frykt og usikkerhet på hva som venter oss. Dette er
naturlige reaksjoner, men det er viktig at alle har en felles forståelse for hvorfor vi må gjøre noe med situasjonen.
At kommuner rundt omkring i Norge, uansett størrelse, må ta grep er ikke noe unikt. Dette leser vi om i avisene
hver eneste dag. Kommuner bruker «hostehøvelen» hvert eneste år, skjærer ned og bygger sakte men sikkert
ned arbeidsplasser og tjenestetilbud. Verden er i stadig endring, og vi må hver dag tenke på hvordan vi skal rigge
oss for at vi fortsatt skal klare å gi gode nok tjenester til våre innbyggere. De samme spillereglene gjelder i en
kommune som hos en privat bedrift. De flinkeste bedriftene er de som gjør noe med situasjonen. Se eksempelet
om Totalprosjekt Namsskogan AS. Entreprenørbransjen har vært under stor endring de siste årene. Det kommer
stadig nye krav om sertifisering, dokumentasjon på tidligere jobber og hvor høy omsetning du har i forhold til økonomiske garantier. Fokuserer man på å klage på regelendringene, i stedet for å ta tak i egen drift og organisasjon,
så er man rett og slett ferdig. Totalprosjekt Namsskogan engasjerte Namdalshagen AS, ansatte en egen HMS
person og har re sertifisert seg til å være med på fremtidige anbudskonkurranser. De har lyktes, og har økt fra 30
til over 60 ansatte på få år. De mindre selskapene forsvinner og blir i beste fall innleide underentreprenører.
Man kan på mange måter sammenlikne situasjonen til norske kommuner. Vi får stadig økte krav. Den siste tiden
har Namsskogan kommunestyre måtte tilleggs bevilge til sammen ca. 2 millioner kroner på økte krav i forhold til
arkivverdig materiale og hvordan personalmapper skal lagres. Det er bemanningsnormer, økt krav til kompetanse
på ansatte og flere eksempler på at kommuner må investere for å tilfredsstille nye krav. Når inntektene så blir
mindre enn utgiftene for hvert år, antar jeg at de fleste forstår at dette ikke går sammen fremover. Vi må gjøre
noe. Heldigvis har vi drevet så godt de siste årene, at vi har en buffer å bruke i denne perioden frem til innsparingene trer i kraft, men en samlet kommunestyregruppe er utålmodig på å se resultater fremover. Samlet sett må vi
spare opp mot 10 millioner i året for å komme på rett kjør igjen. For vi kan ikke å bruke opp sparekontoen vår.
Denne felles situasjonsforståelsen er viktig for hvor godt vi lykkes med arbeidet. Rådmannen har laget en milepælsplan og står sammen med hoved tillitsapparatet i prosessen. Vi vet at det vil gå utover langt flere hvis vi ikke
tar tak i situasjonen, enn om vi tar tak og eier utfordringssituasjonen sammen.

Optimisme:

I et slik prosess, er det viktig at de negative tankene ikke får råde. Ja, det vil garantert bli noen tøffe beslutninger,
og ja -, det blir nok noen endringer, men det er uunngåelig å ikke ta tak. Det er derfor opp til oss selv hvilke framtidsutsikter vi skal bygge. Det er derfor helt avgjørende at vi evner å se mulighetene når vi er i denne prosessen.
Det er vårt eget omdømme vi former.

Næringslivet:

Næringslivet har allerede blitt satt inn i situasjonsbildet. De har vært med kommunen på en lang prosess for å
etablere et eget næringsselskap i kommunen. I forrige uke gjennomførte vi derfor et stiftelsesmøte og etablerte
Namsskogan Utvikling AS. Dette er et aksjeselskap med en aksjekapital på 1 million kroner, som er 51% eid av
Namsskogan kommune, og resten av det private næringslivet i og utenfor kommunen. Dette blir meget spennende, og er et tiltak for å prøve å møte utfordringsbildet sammen på en god måte. Målet er nå å ansatte 2 personer,
1 person som daglig leder av Namsskogan Utvikling AS og 1 person som skal være underlagt rådmannen på et
satsingsområde om å få nye innbyggere til kommunen, og at vi blir flinkere til å ta imot disse. Vi har over en periode samarbeidet med distriktssenteret (underlagt KMD) om dette, og har blitt skrevet inn i Regjeringens distriktsmelding, der vi satser på at vårt arbeid både skal bære frukter, og at vi får utviklingsmidler til arbeidet. For uansett
hvordan vi ser på fremtiden, så er vi avhengig av et godt arbeidsmarked i kommunen.

Kraftskatteutvalget:

Kampen om våre kraftskatterettigheter er vel kjent for de fleste. Vi har orientert om det såkalte ekspertutvalget
som ble oppnevnt av Finansdepartementet. Hovedoppgaven var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjennomført. Forslaget gikk ut på å avvikle
alle kommunale ordninger, og ta vekk kommunenes rettigheter som er nedfelt i lov gjennom over 100 år. Forslaget var så dramatisk at det hadde blitt svært, svært krevende å opprettholde Namsskogan som kommune hvis
dette hadde blitt en realitet. Det er mange av oss som har brukt svært mye tid på dette. For min del følte jeg et
være eller ikke være for Namsskogan. Alt annet måtte derfor settes på vent. Så heldigvis, etter mange kamper,
kriger, lobbyvirksomheter og argumentasjoner, vant vi frem. Statsminister Erna Solberg tok til fornuften og la på
vegne av Regjeringen vekk forslaget i forrige uke. Dette ble derfor en seier for fornuften og en seier for distriktsNorge. Endelig kan vi sitte igjen med følelsen av at vi skal ha en rettmessig andel av verdiskapingen av naturressursene vi avgir til fellesskapet, og endelig kan vi fokusere på andre ting enn å kjempe for rettigheter vi har. Dette
viser at det nytter å kjempe og det beviser at vi ikke må gi oss. Det er derfor lov å feire med litt kake, for det gjorde
vi i kommunestyret i forrige uke.

Med vennlig hilsen Stian Brekkvassmo / Ordfører

BÆREKRAFTIG TILLEGGSNÆRING PÅ GÅRDSBRUK
For deg som driver med - eller som ønsker å starte
opp med - servering, overnatting, opplevelser, Innpå-tunet eller andre tjenester og produkter basert
på lokale ressurser. Alle er velkommen, du trenger
ikke å drive gårdsbruk selv for å være med, men
drive/ønske å drive i samarbeid med, eller bruke
lokale ressurser og råvarer i din virksomhet.

andre støtteordninger / virkemidler

- Matnavet på Mære: kompetanse/kursing, regelverk og praktiske løsninger innen foredling og servering
- INAM (Namdalshagen): veiledning etableringsprosess, forretningsplan
- Inn-på-tunet, veiledning om marked, avtaler, kvalitetskrav
- Lokal bank: muligheter for finansiering
- Teknisk etat i kommunen: byggesak, endra bruk
av bygninger, reguleringsplaner

Har du en drøm om å komme gang med
– eller å utvikle egen bedrift ?

- Kommunens 1. linjetjeneste: veiledning og orientering/hjelp ang. søknadsmuligheter, andre instanser som bør kontaktes
Da håper vi å kunne gi deg inspirasjon og informa- Her kan du «booke» en eller flere av disse og spørsjon til å komme i gang!
re om «alt» du lurer på! - og prate og knytte kontakt med andre deltakere på møtet.
Kom til Skjenkestova i Skorovatn, 24. mars
kl. 18.00. Møtet varer 3 -4 timer.
Det blir enkel servering, så vi ønsker påmelding
innen 18. mars til
Skjenkestova eies og drives av Inge Staldvik. Han
finn.dybvik@lierne.kommune.no , tlf 48118777
vil fortelle litt om sin veg fra drøm til handling.
Ingen deltakeravgift. Velkommen !!
Etterpå får du møte representanter fra «de gode
hjelperne»:
- Innovasjon Norge: muligheter for tilskudd og

Vennlig hilsen
Lene Elise Mevassvik, Inger Helland & Finn-Stephan Dybvik.

TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL
Namsskogan fjellstyre har i medhold av Fjellovens § 11, 3.avsnitt, i budsjettet for 2020 satt av
kr 15.000,- som kan brukes til tilskudd for allmennyttige formål i Namsskogan.
Lag og foreninger i Namsskogan oppfordres til å søke på
tilskuddspotten.
Søknad og en kort beskrivelse av søkers planlagte aktiviteter for 2020 sendes:
Namsskogan fjellstyre – Turistveien 2 -7890 Namsskogan, eller på
e-post til namsskogan@fjellstyrene.no. Søknadsfrist er 1.april 2020.

Timebestilling og drop-in.
Gjerne bestill time for høreapparatkontroll,
hørselstest og justering av høreapparat o.l.

Audiograf Cecilie Vestgøte fra Hørselsklinikken
Namdal kommer til Namsskogan.

For timebestilling:
Ring/SMS: 406 77 998
Epost: cecilie@horselnamdal.no
Velkommen!

Sted: Namsskogan omsorgssenter
Tid: Torsdag 18.03.2020, kl. 10:00-15:30

TIL NYE OG GAMLE MEDLEMMER
I ELVA/NAMSSKOGAN IL
VI GÅR OVER TIL ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER, OG I DEN FORBINDELSE
MÅ ALLE VÅRE MEDLEMMER REGISTRERE
SEG PÅ: https://minidrett.nif.no/
Dere kan også laste ned Appen «Min Idrett»
og benytte denne.
Mange av dere er allerede registrert, men
det er fint om dere går inn og sjekker dette,
og evt. korrigerer opplysninger som er feil.
Vi ønsker også at nye medlemmer registrerer
seg her.
Vi er avhengig av at dette registeret blir
rett, for det vil danne grunnlag for tilskudd
vi får fra idrettsforbundet. Det vil også danne grunnlag for fakturering av medlemsavgift. Vi håper dere kan hjelpe oss med dette.
Hvis dere trenger hjelp til registreringen
kontakt:
Trond Brekkvassmo, tlf. 41 76 52 98
Birgit Johansen, tlf 41 21 05 90

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 blomsterfond.
Kontakter:
Eva G. Bakken
Inger Marie B. Myrvold
Inger Brekkvassmo

mob: 970 88 942
mob: 456 05 922
mob: 452 75 381

Det bes at en av kontaktene får informasjon før man
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4472.30.09860

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

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
18.mars
09.april Sk jærtorsdag
12.april 1. påsk edag
13.april 2. påsk edag
22.april
17.mai
20.mai
29.mai
30.mai
14.juni

Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.
v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
Skorovatn kapell kl. 19.00.
Trones kirke kl. 15.00.
Bjørhusdal kapell kl. 11.00.
Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.
v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
Brekkvasselv samfunnshus kl.
Andakt på Namsskogan omsorgssenter kl. 16.30.
v/Organist Joar Myrvang og Prest Martin Ottosson
Samtalegudstjeneste kl. 18.00.
Konfirmasjon i Trones kirke kl. 11.00.
Konfirmantjubileum i Trones kirke kl. 15.00.

Namsskogan sokn informerer.
Vi har nå begynt på et stort arbeide med festeinnkreving for Bjørhusdal og Trones kirkegård. Det er
en stor og møysommelig jobb, da mange graver har
mangelfulle opplysninger om hvem som er festere.
Det er flere år siden det har blitt utsendt faktura, så
vi har nå begynt arbeidet som skulle vært gjort for
lenge siden.
Det er vedtatt i Namsskogan kirkelig fellesråd at
festeavgiften er kr. 120,- pr. grav pr. år, - og at
festetiden er på 10 år i gangen.
Et eksempel: En mann dør i 2001, - og han har fri
grav (fredningstid) i 20 år. Mannens kone har fått
avsatt grav ved siden av sin avdøde mann. Enken
skal da begynne å betale festeavgift på sin avsatte
grav, - umiddelbart etter gravleggingen av sin
mann. Dette er for å sikre seg plassen man ønsker,
- og da kan ikke denne plassen benyttes av noen

andre. Dette er en helt vanlig prosedyre, selv om
noen reagerer på dette.
Hvis enken dør i 2017, så starter festeavgiften på
enkens grav umiddelbart etter begravelsen. Så ved
avsatt grav så gjelder ikke 20 års fri grav.
Vi håper på forståelse, og at dette ble oppklarende
for mange- og som sagt så er dette i tråd med gravferdsloven. Namsskogan og Røyrvik har lik festepris på kr. 120, - pr. år, mot f.eks Verdal og
Namsos som har kr. 250,- i festeavgift pr. år.
Det er veldig mange gamle gravsteder både i
Bjørhusdal og på Trones. De fleste av de er så
gamle at vi har problemer med å finne festere. Så
her trenger vi hjelp fra den eldre garde. Om noen
ønsker å bidra her, så er vi å treffe på kirkekontoret
på Frivilligsentralen.
På forhånd tusen takk!
Anne Elisabeth Brekkvassmo / Kirkeverge
Mob: 40 64 27 58

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND
Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til

Margit Blengsli
Solveig Oline Haugen
sitt minne.

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
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

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

Ledige båtplasser
ved Frøyningen

TUSEN TAKK.

Interessenter kan sende en e-post til
namsskogan@fjellstyrene.no innen 1. april 2020.

Tusen takk for all vennlig deltakelse, blomster og pengegaver til
Namsskogan Blomsterfond i
forbindelse med vår mor
Solveig Oline Haugens
bortgang og begravelse.

Blir det flere interessenter enn plasser
vil vi måtte foreta trekking.

Med vennlig hilsen Gunnar og
Odd Einar Haugen m/fam.

Flytebrygga ved Frøyningen vil bli utvidet fra og
med sommeren 2020 og det vil bli 3 ledige båtplasser ved brygga. Leiepris 2020 er satt til kr 1.250,- +
mva. Prisen indeksreguleres forøvrig hvert år.

Våre tre idrettslag i Namsskogan, Skorovas IL, Elva/Namsskogan IL og Trones IL
vil også i vinter arrangere en felles skikarusell. Det vil bli arrangert 9 karusellrenn.
Påmelding og start vil være klokken 1800 ved alle steder.
Det vil være anledning å starte med tidtaking.

NB! I år - 2020 må alle som ønsker å motta premie ha deltatt i minimum 5 av 9 skikarusellrenn.
Idrettslagene (gruppene) kan kontaktes hvis det er tvil om karusellrennet arrangeres eller ikke,
slik som kulde, regn, snøforhold o.a……

Deltageravgiften vil være:
kr.100,- pr barn/voksne eller kr.200,- for hele familie som inkluderer alle skikarusellrennene.
DATO:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

10 Mars
17 Mars
24 Mars
31 Mars
April

LØYPE:

KLOKKESLETT:

Namsskogan
Trones
Namsskogan
Namsskogan
Skorovatn

klokken 1800
klokken 1800
klokken 1800
klokken 1800
VARRENN m/skileikdag,
karusellrenn og Premieutdeling

Husk at alle lysløypene vil være oppkjørt også for vinteren 2020 i Namsskogan.
Benytt deg av dette flotte tilbudet som idrettslagene har.
Det serveres saft, og dere har anledning til å kjøpe kaffe, vaffel
evt. pølse m/brød (Kr 20,-) ved hvert skikarusellrenn

Hilsen Namsskogan Idrettsråd

Våre svømmehaller informerer:
TRONES SVØMMEHALL og NAMSSKOGAN SVØMMEHALL
stenger for sesongen i mars og siste åpne offentlige badekveld vil være:
Trones svømmehall
Namsskogan svømmehall

FREDAG 27. Mars
MANDAG 30. Mars

Labbetussen barnehage
Februar -20
Hva??? Er februar måned allerede ferdig??  Vi har vært med på, og gjort masse gøy i
februar, så det er nok derfor tiden har gått så fort! 6 februar feiret vi samene s nasjon ald ag
sammen med de andre barnehag en e i Trone s barnehage. (Vi hadde dessver re ikke med
kamera på samedagen, men håper at en av de andre bhg har bilder der i fra så dere kan se )
Vi har forbere d t oss på fastelavn, vært å måka fram trimb ok se n ved jernbanebr ua, lagd pynt
til karneval, bakt fastelavn sb oller, leika masse både inne og ute 
Da kulden varte over flere
dager, tok vi snøen inn så vi
fikk leika med snø

I år lagde vi et felles
stort fastelavnsris/tre

Med papptallerkener,
pompomer og kreppapir
lages flotte klovner til pynt i
gangen

Her lages karneval-papegøyer, ogse her er det
papptallerkener som er materialet
Fastelavnsboller er gøy å
både bake og smake

Det var gøy å se at så mange
har vært innom livsgledetrimkassa!! Den er litt
nedsnødd, men den står der
fortsatt

Vi har også vært mye ute og leika,
men det går ikke å få med bilder
av alt Vi høres igjen neste
måned! Hilsen Små og Store i
Labbetussen Barnehage

10.Mars er det
barnehagedagen 2020, da
er dere alle hjertelig
velkommen til barnehagen!
(Se eget skriv ang dette)

Nye kommunale priser som har blitt
vedtatt fra 01.01.2020.

LEDIGE HYTTER
I PÅSKEN
Det er flotte vinterlige forhold i Namsskogan nå, og
fjellstyrets hytter gir et utmerket utgangspunkt for
isfiske, friluftsliv eller påfyll av energi og livsglede!
Flere av våre hytter er ledige i påsken: Langholmhytta, Stordalsbua, Stordalshytta, Frøyningsheimen
og Litlgåsvassbua. Ved behov for transport eller mer
informasjon ta kontakt på telefon 41558176.

Langholmhytta

Les mer eller bestill hyttene til fjellstyret på
www.inatur.no . God tur!
Hilsen Namsskogan fjellstyre

AMBASSADØRBESØK MED
MARKUS BAILEY
Vi ved Namsskogan skole var så heldige at vi tirsdag 4/2-20 fikk
storstilt besøk av MOT-ambassadør Markus Bailey. Stas at akkurat VI ble trukket ut
som en av fem skoler (av over 300) til å få besøk …
Markus ble MOT-ambassadør I 2016 og på spørsmålet om hvorfor han ville bli ambassadør for MOT sier han:
"Det er en ære å få være MOT-Ambassadør. MOT er en organisasjon som under min
oppvekst kjempet for at unge skulle ha en fin hverdag med trygghet og gode verdier.
At MOT synes jeg er en person som kan fronte disse verdiene gjør meg stolt".
Vi hadde en flott stund sammen med Marcus. Med humor, varme, artige påfunn og
oppriktighet fikk han god kontakt med ungdommene. Etter showet tok han seg god tid
til å snakke med alle som hadde møtt opp, og han ble også med på en times stikkball med elevene etterpå.
Vår gode samarbeidspartner Namsskogan sanitetsforening, med Bjørg Myran i spissen, serverte kanelboller og saft til alle som var der. Vi setter umåtelig stor pris på positive bidrag som dette!!  Tusen
takk!!
Dette ble en riktig fin MOT- opplevelse for både ungdommene og oss voksne!

Hilsen Renate og Anne, MOT Namsskogan

Astroshowet «Out of Space»
Opplev siste utforskning av Pluto og andre mystiske objekter ytterst i Solsystemet, de mest interessante
exoplanetene som er funnet, sorte hull, kolonisering av Solsystemet, romheiser og ikke minst
Solsystemets og Galaksens dramatiske fremtid.
Hvilke farer truer menneskeheten på kort sikt, og hvilke muligheter har vi for å berge oss? Hvordan sikre menneskehetens overlevelse som art? Finnes intelligent liv, og hvordan vil vi eventuelt kunne oppnå kontakt med fremmede sivilisasjoner? Er vårt univers en del av et gigantisk multivers? Finnes ormehull, og hvilke muligheter kan
disse i så fall gi? Sci-fi-forfatter og vitenformidler A nne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard presenterer et multimedieshow med spektakulære bilder, filmer, animasjoner, lydeffekter og musikkvideoer.
Bli med og opplev Universets mysterier!

Byggvaren
SALG RESTPARTI
SKIUTSTYR LANGRENN

Ski, sko og staver 60%

Åpningstider:
Mandag - fredag
Lørdag

9 -16
10 -13

BATTERIDREVET
ISBOR
Komplett Hikoki
batterimaskin med
isbor
kr. 4990,-

___________________

UTVALGTE SKO 70%

Vintergleder:

Tilbudene gjelder så lenge lageret rekker.

Isfiskeutstyr
Mark
Jerven Fjellduk
Bålpanne
Støpejernsgryte
Bål-kaffekjele
Ullsokker

Sesongens siste snøfreser …
Husqvarna ST 427

Velkommen til
Byggvaren!

Kr. 30.999,-

74 33 34 30

byggvaren@namsskoganbygg.no

