
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 2 /2021   37. årgang. 
Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.  
 
Adresse: Namsskogan kommune      Telefon:74 33 32 00 
 7890  Namsskogan  www.namsskogan.kommune.no 
 
*************************************************************************************************** 
Priser for annonsering i Namsin: 
Helside......................................................................................................................kr.                  600,- 
Halvside................................................................................................................... kr. 300,- 
1/4 side .................................................................................................................... kr. 150,- 
Rubrikkannonse (kun for private) ........................................................................... kr. 60,- 
NB! Dette er priser eks. mva.  
Lag og foreninger med et ideelt formål får annonsere gratis. 
*************************************************************************************************** 

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

NAMSIN 2021 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2021.  
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med utkjører  

vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

 Namsin nr:   Innleveringsfrist: 
 3    Fredag 30 april   
 4    Fredag 28 mai  
 5    Fredag 25 juni  (Siste før sommerferien) 
 6    Fredag 27 august 
 7    Fredag 15 oktober  
 8    Fredag 19 november 
 9    Fredag 10 desember (Julenummer)  

 
Namsskogan kommune 

VIKTIGE TELEFONNUMMER: 
 

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

 
 
 
 

 
BRANN   110 
POLITI   112 
LEGE (nødhjelp) 113 

 

 
 

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

for Namsskogan på mob: 994 94 736. 
 

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

 

Politiet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars: 
23: Skikarusellrenn på Trones fra klokken 1800. Arr: Trones IL. 
26: Namsskogan sanitetsforening har stand utenfor Holmensenteret mellom klokken 1300-1800. 
27: Palmelørdag. 
29: Namsskogan Familiepark*Hotell har åpen dyrepark mellom klokken 1000-1600. 
30: Namsskogan Familiepark*Hotell har åpen dyrepark mellom klokken 1000-1600. 
31: Namsskogan Familiepark*Hotell har åpen dyrepark mellom klokken 1000-1600. 
31: Siste offentlige badedag i Trones svømmehall mellom klokken 1730-2000.  
 
April: 
01: Namsskogan Familiepark*Hotell har åpen svømmehall mellom klokken 1200-1500 og mellom klokken 1730-2000. 
01: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 1800. 
02: Namsskogan Familiepark*Hotell har åpen svømmehall mellom klokken 1200-1500 og mellom klokken 1730-2000. 
02: Skorovas huseierlag har årsmøte på Flerbrukshuset klokken 1900. 
03: Påskeaften. 
05: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 1100. 
11: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
13: Kommunestyremøte. 
22: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
26: Konsert med Thomas Brøndbo klokken 1930 i Bjørhusdal kapell.  
 
Mai: 
11: Kommunestyremøte. 
17: Felles 17-Mai feiring.  
20: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
21: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
 
Juni: 
02: Konsert med Thomas Brøndbo på Namsskogan omsorgssenter klokken 1330. (NB! Gjeldende smittevernregler) 
11-13: «Nye» Tronesfestivalen i gammeldans. Arr: Bjønnsporet toraderklubb m.fl.  
13: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1500. Konfirmasjonsjubileum. 
16: Forestillingen «Skjærp dæ» i Namsskoganhallen klokken 1800. Arr: Namsskogan kommune v/Kultur– og folkehelse. 
17: Kvinnehelsedag v/Jordmor mellom klokken 0900-1100. 
22: Kommunestyremøte. 
 
August: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 1100.  
29: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell klokken 1100. Konfirmasjonspresentasjon. 
 
September: 
03: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 1800. 
04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 1100. 
13: Storting– og sametingsvalg 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 30.04.2021 innen kl.12.00.  



RÅD FOR PÅSKEN I FORBINDELSE MED  
KORONAEPIDEMIEN ~ NAMSSKOGAN 

 
Råd til personer som kommer til Namsskogan i forbindelse med påsken 
Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i til-
legg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. 
 
Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til 
andre. Ha lav terskel for å teste deg ved luftveissymptomer dersom du kommer fra en kommune med høyt smittet-
rykk, eller får besøk derfra. 
Hold deg mest mulig for deg selv/sammen med din husstand de 10 første dagene etter du har kommet tilbake eller 
har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk. 
Studenter/turister som kommer fra andre røde områder i landet anbefales å teste seg innen 24 timer før avreise til 
Namsskogan, hvis ikke du ikke har testet deg, bør du teste seg raskt etter ankomst, samt etter 7 dager. 
 
Det er viktig at det tilstrebe minst mulig kontakt med andre utenom husstand, hjemmekontor osv. før test dag 7 
eventuelt viser seg negativ. 
 

Dette er REGJERINGENS anbefalinger for påskeferien 2021: 
 

Generelt 
Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. 
 

Reiser 
• Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge. 
• Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med  

smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene 
før avreise og hold avstand til andre. 

• Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via  
kommunenes nettsider eller helsenorge.no. 

• Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel  
følge anbefalingene som gjelder hjemme. 

• Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte. 
• Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem. 
• Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene.  

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller 
liknende overnattingssted der mange samles. 

• Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning. 
• Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/

reisefølger er der samtidig. 
• Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan 

medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt. 
• Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært 

viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer 
tilbake.  

• Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lette-
re å overholde smittevernanbefalingene. 

 

Sosialt 
• Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken. 
• Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, 

bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted. 
• Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i  

påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner. 
• Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde  

avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende.  
Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel. 

 

Gudstjenester og andre markeringer 
• Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer 

og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. 



FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

PÅSKEHILSEN  
 
Vi går nå inn i påsken, en høytid der vi pleier å samle familie og venner for å ha det hyggelig sammen.  
I år som i fjor, blir det en annerledes påske. Vi kan ikke være så mange samlet og vi må tenke smittevern 
i alt vi gjør. Vi har vært gjennom et år med restriksjoner på samvær og aktiviteter. Dette har vært tøft for 
alle, men vi har kommet oss i gjennom det. For noen har situasjonen vært tøffere enn for andre.   
I Namsskogan har vi unngått smitte til nå. Dette kan ha mange årsaker, men jeg synes det er på sin plass 
å gi innbyggerne kreditt for at de har vært forsiktige og bidratt til at vi som en av få kommuner i Norge 
ikke har hatt smitte. Jeg håper vi fortsatt kan si det når påsken er over. Så er det også viktig å for meg å 
få sagt at de som blir smittet og blir syke, ikke skal klandres for det. De av oss som kommer i den situa-
sjonen trenger omsorg og omtanke, ikke fordømmelse. Kåre Willoch har uttalt samfunnet måles på sine 
evner til å ta vare på sine svakeste. Kan vi være enig om at det innebærer at et godt lokalsamfunn må ha 
evne til å gi omsorg og vise omtanke for de som trenger det?  
 
I tillegg til pandemisituasjonen har Namsskogan kommune vært gjennom en omfattende omstillingssi-
tuasjon. Kommunedirektøren har lagt fram sine forslag til tiltak og politikerne har gjort sine vedtak.  
Spesielt saken om nedleggelse av Trones skole har skapt stor debatt, og innimellom har det vært sterke 
fronter. Dette er forståelig og slett ikke uvanlig i skolesaker. Nå må vi imidlertid gå videre og jobbe 
sammen for et sterkt og bærekraftig lokalsamfunn. Det vil aldri være enighet om slike vanskelige saker, 
men det er en styrke at uenigheten kommer fram i dagen, og at alle får uttrykke sin mening. Men det er 
også en styrke at et lokalsamfunn og de som bor der viser raushet, legger ting bak seg og går videre  
sammen.  
 
Dessverre gjorde pandemisituasjonen at vi ikke fikk gjennomført de folkemøtene vi skulle. I stedet måtte 
vi ta i bruk digitale media som Facebook og Youtube for å nå ut. Vi har hatt en bratt læringskurve når 
det gjelder bruk av digitale medier og vi har også vist at vi kan gjennomføre folkemøter på Teams.  
Selv om vi fikk samlet over 100 personer på digitalt møte, ser vi fram til å kunne møtes fysisk.  
 
Vi er ennå ikke i mål med omstillingen, og det vil også i årets budsjettprosess komme forslag til tiltak 
som ikke alle applauderer. Hvis vi skal møte den demografiske utviklingen på en forsvarlig måte, styrke 
kommunens handlingsrom og skape en bærekraftig og forutsigbar økonomi, må vi imidlertid tenke nytt 
og vurdere endringer av tjenestetilbud og organisering i kommunen. Kommunestyret har vedtatt at kom-
munedirektøren må legge fram en sak innen desember 2021 for ytterligere innsparinger for å nå de totale 
innsparingsmålene i omstillingsprosessen. Jeg håper at samfunnet snart kan åpnes igjen slik at vi kan 
møtes for å diskutere hvordan vi ønsker å utvikle lokalsamfunnet vårt.  
 
Så vil jeg ønske dere alle en riktig god påske. Kos dere med de dere er sammen med, men følg  
smittevernreglene. Bruk den fantastiske naturen i Namsskogan og bruk fridagene til å få nye krefter og 
ny inspirasjon. Om ikke lenge kommer våren og forhåpentligvis en gradvis gjenåpning av samfunnet.  
 

Med vennlig hilsen Mildrid Hendbukt-Søbstad 
Kommunedirektør / Mobil: 48001117 
E-post: Mildrid.Hendbukt-
Sobstad@namsskogan.kommune.no 

mailto:Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no
mailto:Mildrid.Hendbukt-Sobstad@namsskogan.kommune.no


Ledige stillinger – kokk/hovedansvarlig  

– sommerhjelp – renholdere for  

sommersesongen 2021 
 

For sommersesongen 2021 har vi behov for 100% stilling som kokk/hovedansvarlig fra juni måned til 
september med mulighet for fast deltidsstilling i 50% utover sommersesongen.  Vi søker her etter voks-
ne personer som kan jobbe ansvarlig og ta hovedansvaret for sine vaktskift.  Vedkommende har i tillegg 
hovedansvaret for matlagingen. 
 
Vi har og behov for flere som kan arbeide som sommerhjelp fra juli – august. Arbeidsoppgavene vil 
være å ta imot bestillinger, servere, rydding og bistå på kjøkkenet. I tillegg har vi behov for renholdere 
som vil være ansvarlig for vask og stell av rommene.  
 
Ønsker du å arbeide sammen med oss i en ekstra og hektisk sommersesong, ta kontakt for nærmere  
informasjon med Anita på tlf 97 68 70 15 eller send oss en søknad på adresse vertshuset@nams-inn.no. 
 

Søknadsfrist 15. april 2021 

 

HØRING 
 

Formannskapet behandlet 16. Mars forslag  
til ny trafikksikkerhetsplan 

 
Namsskogan formannskaps vedtak: 

Forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for Namssko-
gan kommune for årene 2021-2024 legges ut til 

høring i perioden 17.03.21.- 28.04.21. 
 

Høring; Gå inn på kommunens hjemmeside 
www.namsskogan.kommune.no 

 

Frist for høringsuttalelse er  
28. April innen klokken 15.00. 

 
Innspill kan også sendes via e-post til 

odd.bakken@namsskogan.kommune.no eller i post 
til Namsskogan kommune, R.C. Hansens vei 2,  

Trafikksikkerhetsutvalget v/Odd Bakken,  
7890 Namsskogan.  

Bachelor i sykepleie: Regionalt, 4-årig 
nett- og samlingsbasert studium. 

 
Nord universitet tilbyr fra høsten 2021 et nytt studietilbud 
innenfor sykepleie, der studentene kan følge teoriunder-
visning via nett og bruke fire år på å oppnå bachelorgra-
den. 
  

UTDANNINGEN ER LAGT OPP SLIK: 
• Digital teoretisk undervisning, som studentene følger 
hjemmefra. Én fast digital undervisningsdag pr. 14. 
dag, og kortere digitale samlinger (2-3 dager) gjen-
nom alle 4 år. 
• I snitt 3 fysiske samlinger pr. studieår, med simule-
ring/ferdighetstrening i tilknytning til studiestedet som 
studenten er tatt opp ved. Teoretisk undervisning ved 
noen av disse samlingene. Det blir flest samlinger på 
1. studieår. 
• Praksisstudier i den regionen studenten er tatt opp, 
der tildeling skjer i nær dialog mellom Nord universi-
tet og kommunene. 
Det forventes en arbeidsinnsats pr. uke fra studentene 
tilsvarende 75% av et heltidsstudium. 
 
Dette er et tilbud det har vært jobbet med for å styrke 
rekruttering av denne faggruppen til distriktene. I det-
te studiet er det i stor grad av digital undervisning og 
praksis i kommunen. Utdanningen er over 4 år. 
 
Namsskogan har stort behov for denne kompetansen 
og håper noen i vår kommune vil synes dette høres 
spennende ut. Det kan søkes både på generell- og real-
kompetanse. Interessert? Ta kontakt med kommunal-
sjef helse og omsorg Ingrid Pedersen på telefon 
95138674 
 

SØKNADSFRIST:  
15. april 2021 

mailto:vertshuset@nams-inn.no


UTKJØRING AV NAMSIN? 
 
Namsskogan kommune vil med dette sende ut en forespørsel til deg/dere/lag/forening om det  
kunne ha vært av interesse å kjøre ut NAMSIN for hver gang denne kommer ut - 9 utgaver i året.  
Namsskogan Frivilligsentral som har kjørt ut Namsin pr d.d. har ikke anledning til å gjøre dette  
framover, og da må vi gå ut og høre om det er noen som kunne ha gjort dette. 
Det er snakk om å fordele Namsin - 9 utgaver i løpet av året til hver husstand i kommunen.  
Vi kan tilby dere en godtgjørelse på kr 1500,- for hver utkjøring. 
 
Er dette av interesse så ta kontakt med: 
Namsskogan kommune v/Odd Bakken, mob: 958 33 227  
eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no 
 

Svarfrist innen fredag 16. April 2021  



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvarlig  

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

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

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

Samfunnshuset egner seg godt til små og store arrangement.  
Vi har montert varmepumper og installert bredband  
- det gir oss mange muligheter… ☺ 
 
For leie kontakt Anne Fjerdingøy: 90 03 88 21 
 

Priser: 

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

Mvh styret  

 

LEDIGE HYTTER  
I PÅSKEN 

 
 
Fjellstyrets hytter gir et utmerket utgangspunkt for 
isfiske, friluftsliv eller påfyll av energi og livsglede. 
Flere av våre hytter er ledige i påsken:  
Langholmhytta, Storgåsvassbua, Stordalshytta, 
Frøyningsheimen og Litlgåsvassbua.  
 
Ved behov for transport eller mer informasjon ta 
kontakt på telefon 415 58 176. 
 
Les mer eller bestill hyttene til fjellstyret på www.inatur.no . 
 
Velkommen til fjells! 
 
Hilsen Namsskogan fjellstyre 

Langholmhytta 

http://www.inatur.no


 

INFORMASJON OM VAKSINERING NAMSSKOGAN KOMMUNE 
 

Vi er nå godt i gang med å vaksinere innbyggerne i kommunen. Alle som ønsker vaksine blant beboere på syke-
hjem og innbyggere over 85 år er ferdig vaksinert. Alle innbyggere mellom 75 – 84 år har fått tilbud om vaksine, 
og vi er i gang med vaksinering i denne gruppen. 
 
Fremover jobber vi med å ringe og tilby vaksine til neste gruppe som er 65-74 år, samt enkelte risikogrupper: 
• Organtransplantasjon 
• Immunsvikt 
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende 

behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

(for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 
Der er personale fra legekontor og Familiesenteret som ringer rundt for å tilby vaksine.  
Dere trenger derfor ikke ta kontakt for å bestille time.  
 
Informasjon om antall vaksiner kommunen får kommer en uke i forveien, derfor jobber vi med å kontakte  
innbyggere for tilbud om vaksine hver uke.  
 
Er det noen som har takket nei til vaksine, men nå ønsker den må dere ringe legekontoret.  
 
En del er bekymret for bivirkninger etter å ha fått koronavaksine.  
Milde bivirkninger er vanlige etter vaksinasjoner. 
• Vondt på injeksjonsstedet 
• Hodepine og tretthet 
• Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger 
• En mindre andel kan også få forbigående feber over 38 grader 
• Disse symptomene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon og vedvarte et par dager 
 
Det er ikke rapportert alvorlige bivirkninger av vaksinen hos oss eller i våre nabokommuner.  
 
Vaksinen er gratis.  
 
Kommunen har bare fått en type vaksine til nå, BioNTech/Pfizer. Fra og med mandag 15. mars blir intervall mel-
lom doser på 6 uker. De som ble vaksinert før 15 mars skal fortsatt ha 3 uker mellom doser.  



Personvernombud i Namsskogan   
 
Fra 01.02.2021 ble jeg engasjert som personvernombud for Namsskogan kommune.   
Oppgavene til personvernombudet er å kontrollere at kommunen behandler personopplysninger i tråd  
med regelverk og god praksis. 
 
Mer konkret går dette blant annet ut på å: 

• Øke bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. 

• Bistå alle som er registrert med å ivareta rettighetene sine 

• Se til at behandling av personopplysninger blir meldt til ombudet 

• Føre oversikt over behandlingen av slike opplysninger 

• Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll 

• Påpeke brudd på loven overfor dem som behandler personopplysninger 

• Være kontaktperson for Datatilsynet 
 
Både innbyggere, brukere og ansatte kan kontakte personvernombudet med alle spørsmål knyttet til behandling av 
deres opplysninger.   
 
Hva er «personopplysninger»? Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg 
som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et 
bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplys-
ninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Videre er en dynamisk IP-adresse i gitte tilfeller også defi-

nert som personopplysning. Registreringsnummeret på 
en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyt-
tes til en bestemt person, mens ikke hvis det står på en 
firmabil som benyttes av flere. Opplysninger om at-
ferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. 
Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går 
i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du fysisk beveger deg i 
løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt 
sammen eksempler på dette. Med andre ord er det veldig 
mye som er personopplysninger og det er ikke fritt frem 
å bruke dem.   
 
Videre er det noe som er definert som «sensitive person-
opplysninger» og som det er strengere regler for å be-
handle.  Dette er i hovedsak opplysninger om rasemes-
sig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, 
filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, ge-
netiske opplysninger, biometriske opplysninger med det 
formål å entydig identifisere noen, helseopplysninger, 
opplysninger om seksuelle forhold og legning. 
 
Kommunen behandler personopplysninger i ganske stor 
utstrekning.  Og det har de anledning til forutsatt at det 
enten er hjemmel i loven eller at kommunen har spurt 
om lov (samtykke) – veldig enkelt forklart.   
 
Alle (du/dere) som er eiere av personopplysninger har 
rett til informasjon, innsyn, retting, sletting mm hva ang-
år dine opplysninger.  Det vil du få ved å kontakte kom-
munen.   
 
Personvernombudet kan også kontaktes og min kontakt-
informasjon er:  
Telefon:               480 25 606 
e-post: personvernombud@namsskogan.kommune.no 
 

Trond Smalås 

 
Ledig stilling i Namsskogan kommune som: 

BIBLIOTEKLEDER 20% stilling 
 
Vi søker en engasjert, selvstendig og kreativ person 
som kan utvikle biblioteket vårt. Biblioteklederen har 
faglig og administrativt ansvar for driften av bibliote-
ket. Biblioteket er både folkebibliotek og skolebibliotek 
for skolene i kommunen.  
 
Vi ønsker søkere med:  
- Godkjent bibliotekarutdanning.  
- God på formidling, service og samarbeid.  
- Evne til å jobbe selvstendig.  
- Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting 
 
Vi tilbyr:  
- En utfordrende og spennende stilling.  
- Lønn etter avtale/tariff.  
- Pensjonsordning i KLP 
 
Dersom vi ikke får fagutdannede søkere kan andre bli 
tilsatt i stillingen, det forutsettes gjennomføring av  
nettbasert innføringskurs. 
 
Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid 
kommer frem av gjeldende lover, avtaler og reglement. 
 
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:  
Enhetsleder kultur- og folkehelse Odd Bakken på 
tlf. 958 33 227 eller e-post 
odd.bakken@namsskogan.kommune.no  
 
Søknad sendes:  
postmottak@namsskogan.kommune.no. 

  

Søknadsfrist er  
08. April 2021 

mailto:odd.bakken@namsskogan.kommune.no
mailto:postmottak@namsskogan.kommune.no


Namsin for 10 år siden:      
Nr. 2 / 2011 

Positivt i kommunen 
 

Yes, we can! 
 
De to første månedene av 2011 har vært begivenhetsri-
ke. Hver uke har det vært minst et arrangement. Selv 
om rådmannen skrev om fiberåpninga i forrige utgave 
av Namsin, så må også jeg nevne fibersatsinga  som 
noe av det mest positive som har skjedd oss i de senere 
årene. Opptaket av åpninga ligger ute på kommunens 
hjemmeside, og der er det mye interessant å se. 
 
Som nevnt har namsskogingene vært svært  aktive i 
2011. Arrangementene har gått slag i slag. Trekkspill-
treff, UKM, med mange  kreative og flinke  deltakere. 
Konserter med Quintus Flukt, Wolfgang Plagge og 
Kyrre Havdal.      
 
Av de større arrangementene må nevnes korseminaret, 
som i år hadde rekordstor deltakelse, og som var en 
stor suksess, og ikke minst revyen ”Sjå ka vi kain” 
som elevene ved Namsskogan skole viste nå i februar. 
Alt dette gjør at vi med stolthet kan være litt Obama 
og si Yes we can! Jeg har mange ganger i denne spal-
ten påpekt at jeg synes at innbyggerne i Namsskogan 
er flinke, og det kan ikke sies for ofte. Men det er ikke 
slutt ennå. Til helga er det kulturkveld, og den gleder 
jeg meg til, og seinere i måneden er det teaterpremiere 
i Skorovatn med teaterstykket ”Sterkare enn døden”. 
 

Ofte hører jeg at det skjer lite i Namsskogan, og skjer 
det noe negativt på næringsfronten, merkes det.  Nå 
ser det også ut til at det er bevegelse i næringslivet. 
Flere interessenter har vært og sett på limtrefabrikken 
på Vintermyra.  Aplite Canada er i Norge, og de har 
varslet at de vil ha et møte i en av de første dagene. 
Namsskogan familiepark har også mye på gang, som 
kan generere nye arbeidsplasser, og til uka blir jeg 
med familieparken til Stortinget for å være med på et 
møte der.        
 
Så vil jeg også benytte anledningen til å ønske en ny 
og  spennende aktør velkommen, nemlig Namdal Bruk 
AS. Det blir interessant å se planene  de har for utvik-
ling av eiendommene  sine.                                  
 
Når det gjelder landbruket så er intervjurunde i fase 1 i 
Veivalgsprosjektet i full gang, og det blir ei motiva-
sjonsmesse med utstillere og foredrag i Gronghallen i 
april for denne yrkesgruppen. 
 
Ellers så jobbes det med stedsutvikling både på Trones 
og på Namsskogan. Miljøgata på Namsskogan skal ut 
på anbud i mars, og straks blir det full sving i barneha-
gebygginga på Brekkvasselv. Og hvis det er noe i ryk-
tene, så blir det en oppsving i husbygging i løpet av 
sommeren. Folketallet er stabilt og Namsskogan-
naturen skinner i vårsola, med andre ord, det er veldig 
bra å være ordfører i Namsskogan for tiden. 

 
Kari Ystgård / Ordfører 

Ledig båtplass ved Frøyningen 
 
Det er ledig båtplass ved flytebrygga på  
Frøyningen i 2021. 
Årlig leie er kr 1.275,- + mva. 
Ta kontakt med Namsskogan fjellstyre for mer  
informasjon eller bestilling (tlf 415 58 176). 

 

SLIK VISER DU HENSYN I 
SKILØYPA 

 

DEN NORSKE TURISTFORENINGS  
RÅD FOR SKIKK OG BRUK I SKISPORET 

 
1. Vis hensyn og vær vennlig. 
2. Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom mot barn 

og eldre. 
3. Det er høyrekjøring også i skiløypa. 
4. Den som går oppover skal vike for dem som kommer 

ned en bakke. 
5. Den som kommer nedover en bakke må varsle , for 

eksempel ved å rope «løype». 
6. Den som kommer bakfra har ikke forkjørsrett. 
7. Den som faller må gi plass til andre. 
8. Hundeeiere må vise ekstra hensyn og ha kontroll 

over hunden , og ta opp etter hunden. 



Nytt fra biblioteket! 
Nå har vi rotet og laget støy på kommunehuset i noen uker, men jammen blir det bra! 

Biblioteket har blitt ommøblert slik at det skal være enklere å se i hyllene, lettere å 

holde avstand og det er satt av bedre plass til utstillinger.  

 
Påsken nærmer seg med stormskritt, så nå letes det i alle hyller etter bøker som skal 

opp i utstillingen. Det vil komme fram bøker både om påsken som høytid, håndarbeid 

og aktiviteter å holde på med i ferien, og selvfølgelig påskekrim for store og små. 

 
Våre åpningstider i påska er: 

Mandag 29. mars  09-15 

Tirsdag 30. mars   09-15 

Onsdag 31. mars  09-12 

Stengt til og med mandag 5. april 

Fra tirsdag 6. april   09-15 

 

Er du syk, eller av andre grunner ikke kan komme på biblioteket, er det mulighet til å 

bestille bøker og hente dem utenfor etter nærmere avtale.  

Ta kontakt med oss på telefon eller epost.  

 

Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no 

Telefon: 74333200/90245248             



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 09.02.21: 

 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
VASSDRAG LHNK 
Vedtak: 
Trond Sedeniussen gis tillatelse til å kjøre snøscooter for frakt 
av bagasje og utstyr, inntil 2 turer fra Steinfjelltunnelen til 
leid hytte Tromsdalshytta. På strekningen blir det gitt tillatel-
se til bruk av snøscooter i samsvar med § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og 
i medhold av Namsskogan og Lierne kommunes delegerings-
reglement og vedtatte retningslinjer for behandling av motor-
ferdselsaker. Namsskogan kommune viser til § 10 i motor-
ferdselloven, grunneiers rett til å forby/begrense motorferdsel 
på eiendommen, (sjåfør må innhente grunneiertillatelse), samt 
til § 7 i forskriften og setter disse vilkårene: 
1. Tillatelsen gjelder i perioden 110221-140221 for inntil to 
turer. Og gjelder for strekningen som er vist på vedlagte kart. 
Kjøring er ikke tillatt mellom kl 23:00 og 06:00. 
2. Det skal føres kjørebok med kulepenn før turen starter. 
3. Kjøringa skal kun skje på frossen og snødekt mark, begren-
ses til et minimum og gjelder bare nyttetransport av varer og 
utstyr. Persontransport kan bare skje i samsvar med lov og 
forskrift. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift 
og vegetasjon. 
4. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram 
ved kontroll 
 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 
EIENDOM - ALEKSANDRA WISNIELVSKA - 
065012,015,030 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap innvilger Aleksandra Wisniewska 
konsesjon for erverv av eiendom gnr. 65, bnr. 12, 15 og 30 i 
Namsskogan kommune. Konsesjon er gitt på følgende vilkår: 

Aleksandra Wisniewska ilegges 5 års personlig boplikt. 
Boplikten gjøres gjeldende fra den dato søker er registrert 
som bosatt på eiendommen og senest 1 år etter at konsesjon 
er innvilget. 
 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYDYRKNING 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune innvilger Knut Magne Trones inn-
til kr 37.000.- i investeringstilskudd i forbindelse med nydyr-
king av 30 dekar på gården i Finnvolldalen. 
2. Tilskuddet utgjør inntil 19% av totalkostnaden basert på en 
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 tilsva-
rende. 
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond. 
 
SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM 60/1 STAT-
SKOG SF 
Vedtak: 
Plan og bygningsloven: Det gis fradelingstillatelse til å frade-
le et 184 daa stor areal fra eiendommen 60/1 i henhold til 
søknad. 
Jordloven: Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søker 
Statskog ST å fradele omsøkt areal på gnr. 60, bnr. 1 i Nams-
skogan kommune, jf. vedlagt kart. Gebyr etter jordloven § 12 
(k-sak 6/12) utgjør kr 1 000,-. Fakturering i forbindelse med 
fradelingen sendes Kai Roger Gjersvik, Sandåmoveien 56, 
7809 Namsskogan. 
 
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 
EIENDOM – KAI ROGER GJERSVIK - 060001 
Vedtak: 
Namsskogan formannskap innvilger Kai Roger Gjersvik kon-
sesjon for erverv av fradelt areal, 184 dekar jf. vedlagt kart, 

fra eiendom gnr. 60, bnr. 1 i Namsskogan kommune på føl-
gende vilkår: 

Omsøkt eiendom knyttes til erververs hovedbruk og drifts-
senter gnr. 62, bnr. 3. 
Gebyr konsesjonsbehandling (k-sak 6/12) utgjør kr. 5 000,-. 
Fakturering i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sen-
des: Kai Roger Gjersvik, Sandamoveien 56, 7890 Namssko-
gan. 
 
SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM 
55/8 
Vedtak: 
På vilkår gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel herunder LNF område uten bestemmelser om bebyg-
gelse til å fradele opptil 1000 m2, til bruk som fritidseiendom, 
fra eiendommen 55/8 Vilkår: Tomten må flyttes slik at den 
ikke kommer innenfor aktsomhetssonen for flom. 
 
DETALJREGULERINGSPLAN E6 FJERDINGEN – 
GRØNDALSELV FASTSETTING AV  
PLANPROGRAM 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter 
Namsskogan formannskap planprogram knyttet til 
«Detaljreguleringsplan E6 Fjerdingen – Grøndalselv», datert 
10.11.2020, planID 2020004, vedlegg 1. 
Namsskogan formannskap oppfordrer Statens vegvesen til i 
det videre arbeidet å hensynta eksisterende eiendommer i 
området på en best mulig måte, og er spesielt opptatt av hvor-
dan vi får til en samfunnsøkonomisk samt trafikksikkerhets-
messig god løsning på Grøndalselv, der forholdet til myke 
trafikanter blir løst i forbindelse med fremtidig ny bru over 
Grøndalselva. Kommunen ber om å bli god informert og in-
volvert i arbeidet med å finne denne gode løsningen på Grøn-
dalselv. 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 03.03.21: 
 
NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS  
ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE 
Vedtak:  
1. Selskapsavtalen endres i tråd med oppdaterte innbyggertall 
pr 1.1.2019 og kommunesammenslåinger 1.1.2020. Endringer 
i §§ 5 og 7 i navn på deltagere, antall eierkommuner, eieran-
del og antall medlemmer til representantskap. 
2. I Selskapsavtalens § 1 endres antall deltagere i selskapet 
fra 26 til 22 som følge av kommunesammenslåinger. 
3. I § 3 strykes siste leddsetning i første punktum og hele 
andre punktum. 
4. I § 7 endres første ledd, andre punktum til følgende” Samt-
lige deltakerkommuner velger hver sin(e) representant(er) 
med 2-5 vararepresentanter i rekkefølge. Kommunestyret kan 
supplere valget ved behov.” 
5.Saksfremstilling med forslag til vedtak og revidert selskaps-
avtale sendes kommunestyrene til behandling. 
 
FREDNING AV BJØRHUSDAL GAMLE SKOLE- OG 
KAPELL 
Vedtak:  
Namsskogan kommunestyre foreslår at det utarbeides  
fredningsforslag for Bjørhusdal gamle skole- og kapell. 
 
NK - LOKALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL 
I UTMARK SNØDEKT MARK 
Vedtak:  
Namsskogan kommunestyre vedtar forslag til «Lokale ret-
ningslinjer for behandling av motorferdselsaker snødekt mark 
Namsskogan», og disse erstatter «Vedtaksmyndighet og 
retningslinjer for praktisering av motorferdsel i utmark i 
Namsskogan kommune», sist endret av Namsskogan kommu-
nestyre i sak 40/12 17.04.2012. De nye retningslinjene gjelder 
fra vedtaksdato. Det settes ikke dato for kjøring. Kopi av god-
kjenning sendes til Politiet og Fjellstyret. 



ØKONOMIREGLEMENT - SAMORDNING ØVRIGE 
KOMMUNER INDRE NAMDAL 
Vedtak: 
Fremlagt økonomireglement som er samordnet med øvrige 
kommuner i Indre Namdal vedtas som nytt økonomiregle-
ment for Namsskogan kommune. Følgende endringer vedtas: 

Reglement for budsjett og reglement for økonomiplan er-
stattes med reglement for økonomiplan og budsjett. 

I reglement for budsjettoppfølging og rapportering endres 
krav til rapportering fra kvartal til tertial. 

Reglement for investering erstattes med felles reglement 
for investering. 

Reglement for anvisning erstattes med felles reglement for 
bestilling, attestasjon og anvisning. 

Det vedtas nytt reglement for salg av varer og tjenester 
I reglement for utlån tilføyes garantier – reglement for ut-

lån og garantier. 
I reglement for nedskriving av tap tilføyes innfordring - 

reglement for nedskriving av tap og innfordring. 
Reglement for avsetning og bruk av disposisjonsfond tas ut 

i sin helhet. 
 
INVESTERINGSBUDSJETT - INNREGULERING 
NEDREGULERTE PROSJEKTER FRA 2020 
Vedtak:  
1. Nedregulerte investeringsprosjekt fra 2020 inn reguleres på 
nytt i 2021 
4515 Renseanlegg Skorovas inn reguleres med 100.000,- 
7350 Røntgenrom – 2019 300.000,- 
7351 Rehab bo og miljø – 2020 200.000,- 
Sum 600.000,- 
2. Netto investering 485.000,- dekkes inn ved bruk av lån. 
Vedtatt investeringsbudsjett etter endring blir: 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2021 
Vedtak:  
Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 fastsettes 
til mandag 13. september med åpningstid i valglokalet mel-
lom kl. 10:00 og kl. 20:00. Som valgstyre velges formannska-
pet. Kommunedirektøren sørger for sekretær til utvalget. 
Valgstyret behandler og tar stilling til: 

Planlegging av valggjennomføring i lys av koronapande-
mien 

Stemmemottakere 
Tidligstemmegivning 
Ordinær forhåndsstemmegivning 
Stemmegivning på institusjon 
Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) 
Valgsteder 
Stemmestyre 
Tellekorps 
Informasjon om valget (kunngjøringer) 

I tillegg behandler valgstyret saker hvor det i lov og/eller  
forskrift er angitt at valgstyret er kompetent organ. 
 
ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET 2020 
Vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til 
orientering. 

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NAMSSKOGAN – 
NEDLEGGELSE AV TRONES SKOLE 
Vedtak:  
1. Trones skole består som i dag, under forutsetning av  
minimum 14 elever. 
2. Kommunedirektøren planlegger og gjennomfører et best 
mulig samarbeid mellom skolene, fra og med skolestart  
høsten 2021. 
3. Den demokratiske utviklingen må møtes på en forsvarlig 
måte. Det er også nødvendig å styrke kommunens handlings-
rom og skape en bærekraftig og forutsigbar økonomi. Vi må 
derfor tenke nytt og vurdere endring av tjenestetilbud i kom-
munen. Kommunedirektøren legger fram en sak innen desem-
ber 2021 for ytterligere innsparinger for å nå det totale inn-
sparingsmålene i omstillingsprosessen. 
 
UTREDNING AV TJENESTESTRUKTUREN I KOM-
MUNENSBYGNINGER. 
Vedtak:  
1. Kommunestyret ønsker ikke å gå videre med å utrede nye 
skole og barnehagearealer. 
2. Kommunestyret ber om at det utredes omdisponering av 
Namsskogan svømmehall til spesialrom for skolen. 
3. Utredningen finansieres av investeringsprosjektet, ansvar 
4700, Namsskogan kommunehus - ventilasjon mv. 
 
FASTSETTING AV ALDERSGRENSE I TRENINGS-
SENTERET 
Vedtak:  
Aldersgrense for treningssenter settes til 14 år. Fram til du er 
16 år må du ha med deg foresatte eller en person over 23 år. 
Alle under 18 år må undertegne avtale om bruken. Admini-
strasjonen bes om å utforme en avtale og generelle vilkår for 
bruken. Gebyr blir 1000 kr pr familie og 500 pr. hode 
 
DEBATTHEFTET 2021 
Vedtak:  
Namsskogan kommune har følgende innspill til KS  
debatthefte 2021, del 1: 
 
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene 
gjør for å lykkes med nødvendig omstilling? 
Tjenestebehovet endrer seg og den økonomiske hverdagen er 
uforutsigbar. Kommunene er derfor i kontinuerlig omstilling. 
Det viktigste kommunene gjør for å lykkes med nødvendig 
omstilling handler om å fremme kreativitet og nytenking samt 
videreutvikle evnen til samarbeid for å nå våre mål. Det hand-
ler om omstilling både av systemer, organisasjon og lokal-
samfunn for felles innsats mot å nå definerte samfunnsmål. 
Strategisk, langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging, kon-
tinuerlig utvikling og kunnskapsbasert praksis, og evne og 
kompetanse til samarbeid og samskaping på tvers av sektorer 
og aktører er nødvendig for å lykkes. Samarbeid og samska-
ping krever et godt samspill i partssamarbeidet mellom politi-
kere, kommunen som arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjo-
nene, og ikke minst i samarbeidet med øvrige aktører i lokal- 
og storsamfunnet. 
 
Et viktig grep kan være å utvikle en kultur for kunnskapsba-
sert praksis og innovasjon i hele kommuneorganisasjonen, i 
samspill med kommunen som lokalsamfunn og i partnerskap 
med ulike miljøer, f.eks. forsknings- og utdanningsmiljøer. Er 
det mulig å prioritere vurderes det som viktig å ha dedikerte 
stillingsressurser som jobber med utvikling og innovasjon, og 
som fungerer som drivere for omstilling i organisasjonen, og 
brobygging på tvers av sektorområder og ut i samfunnet. For 
at kommunen skal evne å prioritere ressurser til slike formål, i 
tillegg til lovpålagte tjenester, er det viktig å påpeke at de 
økonomiske rammene må økes. 



Kommunene må også ha omstillingsdyktige medarbeidere 
med riktig kompetanse, og må sørge for å ivareta dette gjen-
nom strategisk kompetanseplanlegging. Strukturen for samar-
beid og samskaping mellom kommunene, må også i tiden 
fremover rendyrkes i større grad. 
 
Strategisk kommuneplanarbeid der man jobber fram en felles 
kommuneplan på tvers av sektorer og nivå, og som samtidig 
mobiliserer hele kommunesamfunnet til felles innsats, er et 
viktig ledd for å møte behovet for omstilling, nå og i framti-
da. Slik vil kommuneplanen bli en samfunnskontrakt som 
stimulerer til økt medborgerskap og samskaping på tvers av 
alle sektorer og aktører i kommunen. 
 
Det vil også være svært viktig at kommunene satser på digital 
transformasjon, både som et verktøy for å lunne levere bedre 
og mer effektive tjenester til innbyggerne, og for økt innbyg-
gerinvolvering som kan bidra til å skape verdi for innbygger-
ne selv og for samfunnet. 
 
2. Er det spesielle statlige virkemidler – i tillegg til kom-
muneøkonomi – som kommunen/ fylkeskommunen opple-
ver er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så 
fall, hvilke? 
Kommunene opplever at begrensede økonomiske ressurser, 
lover og krav hemmer innovasjon. Kommunene opplever lite 
økonomisk handlingsrom og flere statlige standarder og lov-
krav som begrenser det lokale selvstyret. Statlig sektorisering 
er med på å opprettholde og forsterke kommunal sektorise-
ring, som bidrar til mer fragmentert oppgaveløsning. 
 
Det er viktig at sentrale statlige føringer samsvarer bedre med 
lokalt handlingsrom, og at kommunene som har størst nærhet 
til den enkelte innbygger, kan påvirke og ha innflytelse på 
valg av løsninger. I for stor grad opplever kommunene at stat-
lige føringer ikke samsvarer med kommunens økonomiske 
rammevilkår. Stat og kommune må kommunisere de samme 
forventningene til innbyggerne og til lokalsamfunnene og hva 
som bør og kan forventes i den felles «dugnaden» det vil 
være å bygge framtidas velferdssamfunn. 
 
Forutsigbarhet og langsiktighet i de statlige virkemidlene er 
viktig for kommunen, slik at kommunale prioriteringer og 
langsiktige strukturelle endringer står seg over tid. Tildeling 
og betingelser for kompetanse-, forsknings- og innovasjons-
midler er innrettet på en slik måte at kommunene ikke får 
anledning til å i tilstrekkelig grad definere egne behov, og blir 
en mottaker i steder for en bidragsyter til å fremskaffe fremti-
dig kunnskapsbehov. Nettopp det at de statlige føringene de-
finerer kommunenes handlingsrom, begrenser kommunenes 
mulighet til å prioritere lokale satsningsområder. 
 
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS 
særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor med-
lemmene? 
Det er viktig at KS jobber interessepolitisk for å bedre ram-
mebetingelsene til kommunene. Det er viktig at KS i større 
grad samordner aktiviteter i og mellom kommunene for å 
gjøre de i stand til å ivareta sitt oppdrag og til å nå definerte 
samfunnsmål. Dette omhandler blant annet tilgjengeliggjøring 
og deling av relevante styringsdata slik at kommunene kan 
sammenligne seg med hverandre, lære og videreutvikle egen 
praksis. 
 
Utvikle anbefalinger for nøkkelindikatorer som retter seg mot 
sentrale samfunnsmål i kommunene (f.eks. basert på bære-
kraftindikatorer og indikatorer for livskvalitet og menneskelig 
utvikling). 
 
For å lykkes med dette anbefaler kommunen at KS samordner 
egen aktivitet og virkemidler slik at de opptrer mer koordinert 
ut mot medlemskommunene. KS sin støtte til kommunene må 
i større grad integreres med øvrige statlige virkemidler for å 

understøtte omstilling- og innovasjonsevne i kommunene. 
Eksempelvis omhandler dette koordinert innsats mellom KS 
sine læringsnettverk og Forskningsrådets tildeling til forsk-
ning og innovasjon i offentlig sektor. 
 
Løfte opp fellessatsinger og pilotkommuner for innovasjon og 
forskning i offentligsektor. 
 
Etablere flere nettverk på tvers av kommunene som kan bidra 
til satsninger på felles utfordringsområder. Et lovende grep er 
utvikling av delte stillinger og universitetskommunesamar-
beid med mål om tettere samhandling mellom praksis, utdan-
ning og forskning, der partene samhandler om å bygge felles 
innovasjonskapasitet og omstillingsevne. 
 
Kommunene har i dag gode ordninger for å søke om støtte til 
forskningsprosjekter, men bør også på lik linje som helsefore-
takene, tildeles midler til innovasjon, forskning og utvikling 
som de kan fordele selv. Dette vil kunne gi kommunene mu-
lighet til å prioritere ressurser ut fra lokale behov og satsings-
områder. 
 
4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør 
for å lykkes med å forebygge og redusere ungt utenfor-
skap? 
Det viktigste kommunen gjør er å ta ansvar for en samfunns-
utvikling som bidrar til sosial inkludering og styrke betingel-
ser for at økt livskvalitet gjennom forebygging og utjevning 
av sosial ulikhet: 

Å prioritere innsats som rettes mot bakenforliggende årsa-
ker til marginalisering og utenforskap 

Prioritere innsats rettet mot å styrke barn, familier, nettverk 
og nabolag tidligst mulig i barns livsløp og opp gjennom opp-
veksten. Med særlig fokus på relasjoner og levekår, og avdek-
king, tidlig innsats og systematisk forebygging knyttet til 
vold, rus, overgrep og mobbing. 

Prioritere inkludering og innsats etter behov innen univer-
selle tjenester (får helsestasjon, barnehage og skole til å virke 
bedre sammen med spesialiserte hjelpetjenester, nav, politi, 
kriminalomsorg og ressurser i lokalsamfunnet mv). 

Å få alle kommunens virkemidler til å virke sammen med 
innsats i andre offentlige organisasjoner, sivilsamfunnet, lokal 
frivillighet, lokalt næringsliv 

Bygge systemer som gjør at levekår, inkludering og sosial 
bærekraft vurderes og evalueres i alle tjenester, all planleg-
ging og alle beslutningsprosesser. Dette inkluderer også å ta i 
bruk utenforregnskapet som et grunnlag for prioritering og 
evaluering, samt sikre systemer som gjør at virkemidler og 
politikk vurderes i lys av befolkningens muligheter for livs-
kvalitet og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Legge til rette for mestring i hele opplæringsløpet, spesielt 
med tanke på alternative læringsarenaer. 
 
5. Er det spesielle statlige styringsvirkemidler – i tillegg til 
kommuneøkonomi - som kommunen/fylkeskommunen 
opplever er særlige begrensende for muligheter til å fore-
bygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke? 

Sektorisering og mangelfull samordning mellom ulike pro-
grammer, prosjekter og støtteordninger som er ment å bygge 
kapasitet i kommunene. 

Mangelfull samordning og tilgjengeliggjøring av relevante 
styringsdata (helseundersøkelser, levekårsundersøkelser og 
borgerundersøkelser mv). 

Mangelfull prioritering av statlige virkemidler som er nød-
vendige for å redusere utenforskap (eks. utjevning av sosiale 
ulikheter i inntekt, formue og tilgang til velferdsgoder, og 
prisregulering av varer som påvirker helse og livskvalitet). 
Kommunens innsats blir ofte mer reparerende, noe som gir 
konsekvenser for kommunens reelle handlingsrom. 



Statlig styring av sentrale velferdstjenester skaper ikke 
sterke nok incentiver for tverrsektoriell innsats og samska-
ping med lokalsamfunn. F.eks. gir Rammeplan for barnehager 
svake føringer for samarbeid mellom barnehagen som institu-
sjon, foreldrenettverk på et kollektivt nivå og lokalsamfunnet 
rundt. 

Manglende satsing på flerfaglighet i skolen og muligheter 
for å bygge opp tverrfaglighet som ivaretar hele barnet, ikke 
bare eleven i skolehverdagen. 

Bedre samhandling mellom Oppfølgingstjenesten i videre-
gående skole og ressurser i kommunesamfunnet og øvrige 
aktører i det offentlige. 

Tilskuddssøknader begrenser kommunalt handlingsrom til 
å arbeide målrettet – prosjektbasert innsats har en tendens til å 
opphøre når prosjektperioden avsluttes. 
 
6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens 
arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre 
fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene? 
 
KS har et særlig ansvar for å styrke tjenesteinnovasjon, kunn-
skapsbasert praksis og kommunesektorens evne til samska-
ping og samstyring. Kommunen ønsker at KS øker handlings-
rommet til ivaretakelse av kommunens kjerneoppgaver knyt-
tet til å redusere utenforskap (inkl. ansvar for helsestasjon, 
barnehager, skoler og andre sentrale velferdsordninger). 
 
Videre bør KS understøtte følgende: 

Øke kompetanse i kommunesektoren til å gjennomføre 
samfunnsanalyser, samfunnsplanlegging og evaluering av 
innsatser med fokus på å styrke sosial rettferdighet og reduse-
re utenforskap (også jfr. kommunenes lovpålagte ansvar for å 
fremme folkehelse og redusere sosial ulikhet). 

Øke forskningsaktivitet i og med kommunesektoren 
Sterkere samordning av virkemidler der ansvaret er lagt til 

ulike forvaltningsnivå 
Styrke medborgerskap for innbyggere som ikke deltar på 

demokratiske arenaer og aktiv involvering av disse. 
Styrke modeller for trepartssamarbeid, der politikk, admi-

nistrasjon og tillitsvalgte virker sammen med lokalsamfunnet 
de er en del av, og understøtter kunnskapsbasert og helhetlig 
innsats. 

Ta til orde for å sette på dagorden for minimumskrav hva 
angår levestandard for barn og ungdom og familier – hvilke 
forutsetninger må være til stede?  
 
Kommunedirektøren legger frem følgende forslag til svar 
til del 2, «Tariffnotat om vårens lønnsoppgjør»: 
 
1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomopp-
gjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt? Der-
som sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør priorite-
res? 
 
Det er ønskelig med en generell sentralt fastsatt 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: Det er for liten forskjell mellom stil-
linger uten særskilt krav til utdanning og fagarbeiderstillinger. 
Mangel på faglærte kan bli utfordrende i kommunen frem-
over. Fagarbeiderlønn bør økes for å motivere til kompetanse-
utvikling. 

Ubekvemstilleggene bør fortsatt være med i vurderingene. 
Helgetillegget bør verdisettes langt høyere enn hva som frem-
kommer av dagens tariffavtale. Samtidig bør det åpnes for 
arbeidstidsordninger som stimulerer til økt helgearbeid. Her-
under 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 omhand-
ler lønn under sykdom gir utfordringer knyttet til utbetaling 

av høytidstillegg ved sykefravær. Ubekvemstillegg og høy-
tidstillegg bør kun utbetales for utført arbeid. Antall timer 
jobbet helg, før økning av tillegg, må justeres ned slik at man 
tidligere får utslag m.t.p. økt lørdag/søndagstillegg. Det må 
differensieres mellom arbeid på kveld og natt. Det er urimelig 
at ansatte som arbeider på natt ikke har mer tillegg som de 
som arbeider mellom kl. 17 og 24 på kvelden. Flere undersø-
kelser 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. 

Lønn må også sees i sammenheng med rekruttering i kom-
munesektoren og kampen om fremtidens arbeidskraft. Garan-
tilønnssystemet 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 konkur-
ranse om arbeidskraften mellom kommunene. 
 
2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger?  
I så fall, hvor stor bør potten være? 
Namsskogan kommune har tidligere uttalt at for kap. 4 priori-
teres sentrale tillegg. Vår erfaring er også at generelle sentrale 
tillegg gir mindre grunnlag for misnøye lokal. Lokale for-
handlinger kan skape overdrevne forventninger om lønns-
vekst. Legges det opp til lokale forhandlinger i årets tariff-
oppgjør, bør potten være på minst 1 %. 
 

 
FØLGENDE ER VEDTATT AV  

FORMANNSKAPET I MØTE 06.03.21: 
 

NK - RETTNINGSLINJER FOR BRUK AV TIL-
SKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK 2021 
Vedtak: 
1. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av 
skogmidler i Øvre Namdal, Lierne, Røyrvik og Namsskogan 
kommuner 2021, vedtas å gjelde for Namsskogan kommune. 
2. Felles plan for risikobasert kontroll av tilskudd til skogkul-
tur og utbetalinger fra Skogfond 2021, vedtas å gjelde for 
Namsskogan kommune. 
 
REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2021
-2024 
Vedtak: 
Forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for Namsskogan kommu-
ne for årene 2021-2024 legges ut til høring i perioden 
17.03.21.- 28.04.21. 
 
SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD OG BE-
DRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD I FORBINDELSE 
MED KJØP AV CIRCLE K NAMSSKOGAN 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune gir et tilskudd kr 72.200.- i investe-
ringstilskudd i forbindelse med kjøp av Circle K Namssko-
gan. Dette tilsvarer 19% støtte av omsøkt beløp. 
2. Namsskogan kommune gir et tilskudd kr 50.600.- i be-
driftsutviklingstilskudd til nødvendig opplæring i forbindelse 
med kjøp av Circle K Namsskogan. Dette tilsvarer 40% av 
omsøkt beløp. 
3. Tilskuddet dekkes av Namsskogan Kraftfond. 





 

TREKNING PÅ  
TRIMBOKSENE 2021 

 

Lysløypa   Vinner: Ingeborg Skage 
Stubben   Vinner: Norvald Amdal 
Steinskjæringa  Vinner: Bjørn Sagmo 
Sønningsvatnet  Vinner: Siv A. Lindsetmo 
Vanntårnet  Vinner: Sturla Sørgaard 
Lindsetmokrysset Vinner: Synnøve Lindsetmo 
Karistakrysset  Vinner: Kari Ovesen 
Flåtådal   Vinner: Birk og Harry Sagmo 

 
 

Trones IL takker alle dere spreke turgåere for at dere tar turen 
til våre trimbokser i løpet av året, fortsett med det.  

Det er arti å sjå at trimbøkene blir brukt! 
 

Overraskelser venter! 
 

Trones IL v/Trimgruppa 

FORSLAG TIL VIRKSOMHETSPLAN  
FOR NAMSSKOGAN FJELLSTYRE 

 
Namsskogan fjellstyre har utarbeidet et forslag til virksomhetsplan for 
perioden 2021-2024. Planen ligger nå ute til høring, se vår hjemmeside 
www.namsskogan-fjellstyre.no. 
 
Innspill mottas på epost namsskogan@fjellstyrene.no 
Høringsfrist er 15. april 2021. 

Vi søker etter lærere med  
godkjent lærerutdanning  

 
• 100 % fast stilling som lærer  
• Inntil 200 % vikariat i skoleåret 2021/2022 som 
lærer  
 
Vi søker etter lærere som kan ta undervisning i  
1.-10. klasse. Ansvar som kontaktlærer på barne-
trinn kan være aktuelt. Søkere med formell kompe-
tanse i ett eller flere av fagene norsk, matematikk, 
engelsk, kroppsøving og musikk, vil bli foretrukket.  
 
Vi søker etter ansatte som:  
• Kan bidra til å holde høy faglig kvalitet i  

samarbeid med sine kollegaer.  
• Har interesse for personlig og kollektiv utvikling 

innenfor våre satsingsområder.  
• Bidrar positivt for å opprettholde et godt  

arbeidsmiljø.  
 
Henvendelse angående stillingene kan rettes til  
rektor Olaug Pettersen tlf. 480 40 391 eller e-post: 
olaug.pettersen@namsskogan.kommune.no  
 
Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema som 
finnes på kommunens hjemmeside:  
https://www.namsskogan.kommune.no/om-
kommunen/ledige-stillinger/  

Søknadsfrist: 11.04.2021  
Tiltredelse: F.o.m skoleåret 2021/2022  

 
Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til even-
tuelt intervju eller fremlegges på forlangende. Det gjøres 
oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv 
om søker har bedt om anonymitet - jf. offentlighetsloven 
§ 25. 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.namsskogan%2dfjellstyre.no&umid=66282d27-abe1-4d97-8190-f54717176160&auth=785f7f92693c55f660349ce44760bb2a9ce547cd-11f541316f58d1b77254436b15d57c73b0bf8456
mailto:namsskogan@fjellstyrene.no


 
Corona – Epidemi 
Da er det snart ett år siden jeg skrev følgende i Namsin: 
«For en surrealistisk tid vi er inne i. Den 12. mars iverksat-
te norske myndigheter de mest inngripende tiltakene for 
folks liv i fredstid. Skoler og barnehager ble stengt, be-
driftsaktiviteten ble dramatisk redusert til et minimum og 
livene våre fikk en alvorlig vending. Eldre folk sammenlik-
ner situasjonen med krigen, eller også både tuberkuloseepi-
demien, polioepidemien og Spanskesyken. Spanskesyken 
rammet store deler av verden i perioden 1918-1920. Mel-
lom 50-100 millioner mennesker døde, og i Norge tok 
spanskesyken hele 15.000 liv. Hvordan utviklingen til  
Corona-epidemien blir, det vet ingen.»  
 
Ingen visste hvordan utviklingen ble, og lite visste vi om at 
situasjonen ett år etterpå fortsatt er uklar.  
Det har vært globale, nasjonale, regionale og lokale uenig-
heter om hvordan man trodde utviklingen ble, og hvordan 
viruset burde bekjempes. Namsskogan har på generelt 
grunnlag oppfordret folk til å følge de nasjonale retnings-
linjene, samt være forsiktige. Vi har også samarbeidet med 
de andre kommunene i Namdalen om hvilke tiltak som 
iverksettes, slik at tiltakene ble likest mulig i regionen.  
 
Namsskogan kommune er i skrivende stund bare en av 12 
kommuner i landet som enda ikke har hatt smitte. I Trønde-
lag gjelder dette Namsskogan, Røyrvik, Leka og Rindal 
kommuner. Det som skiller Namsskogan fra resten, er at vi 
er en gjennomgangskommune langs E6 og jernbane. Nams-
skogan Familiepark hadde en fantastisk sesong med antall 
besøkende, det var masse folk innom bensinstasjoner, bu-
tikker og overnattingsplasser og risikoen for at noen kom 
med smitte var stor.  
 
Det er ingen tvil om at det er både noe tilfeldig og litt flaks 
at vi enda ikke har hatt smitte i Namsskogan, men det er 
også på sin plass å klappe oss på skuldra for en vanvittig 
god dugnadsinnsats. Innbyggernes gode holdninger med å 
være forsiktige har vært viktig, svært få har reist land og 
strand, vi har få eller ingen klager på store samlinger blant 
folk, vi har fine ungdommer som ikke har brutt retningslin-
jene, vi har pårørende til eldre som har tatt forhåndsregler, 
og bedriftene har gjort en formidabel jobb med spriting og 
vasking når vi får mange besøkende.    
 
Landsdekkende media som både VG og NRK har vært her 
for å høre om vår situasjon. Vi har formidlet det også der, 
men det er på sin plass og si: Tusen hjertelig takk alle sam-
men!   
 
Så er det viktig at vi ikke senker skuldrene, at vi tar for lett 
på det, og at vi tror at smitten ikke kommer hit. Fortsett 
derfor den gode dugnadsinnsatsen med å ta vare på deg 
selv for å kunne ta vare på andre.  
 
Smitte/ tester: 
Pr. 19.03.21 har vi til sammen gjennomført 359 prøver i 
kommunen. Ingen positive, men flere har naturlignok vært 
i karantene.  
 
Vaksinering: 
Det har vært store debatter om Norges strategi om vaksine-
ring. Vi har kjempet for at alle innbyggere er like viktige, 

og at nasjonen fordeler vaksineringsdosene rundt omkring i 
landet. Dette har blitt gjort, så blir omprioriteringene noe 
annerledes når Norge for flere vaksiner. Vi er uansett godt i 
gang.  
  
I skrivende stund har vi vaksinert 91 innbyggere, av disse 
er 70 ferdigvaksinerte. Alle over 81 år har nå fått 1. dose, i 
tillegg er sykehjemspasientene ferdigvaksinerte. Antall hel-
sepersonell som er vaksinert så langt er 15 stk., av de er 14 
ferdigvaksinerte. Aldersgruppen som nå står for tur er de 
mellom 75-84 år. Namsskogan har derfor vaksinert over 
10% av våre innbyggere, og det er langt over landsgjen-
nomsnittet.  
 
Så har det vært en del mediefokus på bivirkninger rundt 
vaksineringen. Norge har frem til nå gjennomført vaksine-
ring på to typer, (BioNTech/ Phizer, Moderna) og AstraZe-
neca. Namsskogan har bare hatt tilgang til Phizer, og derfor 
ikke vaksinert noen med AstraZeneca. Det har vært forsket 
på bivirkninger rundt AstraZeneca grunnet noen mistenke-
lige dødsfall. BBC skriver den 22.03.21 at ferske resultater 
fra USAs testing av Oxfords AstraZeneca-vaksine viser at 
vaksinen er både trygg og effektiv. 
 
Det ble ikke avdekket forekomster av blodpropp knyttet til 
testingen av vaksinen.  
 
Det samme melder vaksineprodusenten i pressemeldingen. 
Mer enn 32 000 mennesker fra USA, Chile og Peru deltok i 
studiet som viser at vaksinen er 79% effektiv mot sympto-
matisk coronasykdom og 100% effektiv mot alvorlig syk-
dom. Studiet har også testet vaksinen på personer over 65, 
og fått gode resultater. 
 
Det er naturlig at vi blir noe skeptisk når vi leser overskrif-
ter om dødsfall, men vi må bare stole på at myndighetenes 
råd er faglig basert med grunnlag fra verdens forsknings-
miljøer. 
 
En svært vanskelig tid: 
Det er ingen tvil om dette er en svært vanskelig tid for 
mange, på flere områder. Hver og en av oss har nok kjent 
på både ensomhet og negative tanker. Den mentale helsen 
vil få et stort fokus fremover, og vi må tenke over at ikke 
alle har det like bra. Vis derfor omsorg, hjelp hverandre og 
ikke vær redd for å ta kontakt for å søke hjelp.   
 
Påske: 
I år vil påsken fortsatt ikke bli som normalt, det må vi bare 
akseptere. 
 
Det er viktig at vi ikke blir sittende inne. Selv om vi er inne 
i en alvorlig situasjon, så må vi holde motet oppe, og finne 
positive ting i hverdagen. Det er derfor fullt lovlig og bra at 
vi drar ut på utflukter, men uten at vi oppsøker store folke-
ansamlinger. Heldigvis har vi i Namsskogan flotte turmu-
ligheter utenfor døra vår, enten til fots, på scooter eller på 
ski.  

Ha ei riktig fin påske alle sammen.  
 

Med vennlig hilsen Stian Brekkvassmo 
Ordfører 

ORDFØRERENS HJØRNE! 



 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

 

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

 

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

 
Vi tilbyr egne dager der jordmor er tilgjengelig 

på legekontoret for timer til celleprøver og  
prevensjon. Time kan bestilles på legekontoret! 
 

 

 
Kvinnehelsedager våren 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 22. April 
Torsdag 20. Mai 
Torsdag 17. Juni 

 
 

Ta kontakt med legekontoret for  
bestilling av time på telefon 74 33 33 20! 

 

Velkommen! 

 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  





Vipps til Namsskogan Blomsterfond! 
 

Vippsnr: 657958 
Når du/dere vippser inn til blomsterfondet ønsker vi at dere skriver hvilken hendelse det 
skal til, samt at dere skriver deres navn. Send gjerne en SMS til Eva (970 88 942), Inger 
(452 75 381) eller Inger Marie (456 05 922) når du/dere har Vippset.  

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

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

Namsskogan blomsterfond. 
 
Kontakter: 
Eva G. Bakken  mob: 970 88 942 
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922 
Inger Brekkvassmo  mob: 452 75 381 
 
Det bes at en av kontaktene får informasjon før man  
betaler inn på Blomsterfondets kontonr: 4472.30.09860 
VIPPS: 657958 

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
01.04   Kl 18.00 Gudstjeneste i Skorovatn kapell 
05.04   Kl.11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 
11.04   Kl.18.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
13.06   Kl.15.00 Gudstjeneste i Trones kirke / Konfirmasjonsjubileum 
08.08   Kl.11.00 Gudstjeneste i Trones kirke 
29.08   Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell. Konfirmasjonspresentasjon. 

03.09   Kl.18.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke.  
04.09   Kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke.  

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker  
for gaver som er gitt til 

  

Odd Modulf Trøen 

Åshild Berntsen 

Samuel Oddvar Strompedal 

Jan Ingemar Brønstad 
 

sitt minne. 

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


NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 

TUSEN TAKK for fantastisk oppslutning om årets FASTELAVNS – RIS - SALG! 
Pengene går til NKS’s forskningsfond for KVINNEHELSE kalt «FJÆRFORSKNING», 
samt OMSORG I NÆRMILJØET. Dermed har alle dere som kjøpte fastelavnsris 
støttet NKS både sentralt og lokalt! 
 
Og plutselig står PÅSKEN 2021 for døra, og dermed også vårt tradisjonelle PÅSKE-
LOTTERI: Du kan allerede delta via VIPPS 528488 på sosiale medier, eller kjøpe lodd 
fysisk utenfor HOLMENSENTRET 26/3 fra kl 12. Gevinstene er lagt ut på vår FB – 
side, kan sees på plakaten på Holmensentret, og blir utstilt i Årestua på Holmensentret 
26/3. Trekning 27/3.                                           
 
Nytt av året er vår STAND utenfor Holmensentret 26/3: Bålkaffe mm blir servert 
til alle våre lodd - kjøpere, kl 13 kommer bygdas barnehagebarn og får sjokolade 
med gule muffins, og så har selveste PÅSKEHAREN lovt å hoppe innom med kurven 
sin…….. VELKOMMEN PÅ ÅRETS PÅSKESTAND! 
 
«Endelig!» tenkte vi, da de lokale smittevernmyndigheter ga oss lov til å starte opp med 
SENIORTREFF i KOIA og SMÅBARNSTRIM i HALLEN igjen. Det var en fryd å høre 
glade barnestemmer i Hallen etter et helt år med lockdown, og fra referatboka i Koia 
kunne vi lese følgende etter Seniortreffet: «Koselig å møtes i Koia igjen til kortspill, 
kaffe, vaffel, trivelig prat og Bjørn’s hjemmelagde trollkrem. Vi hadde ei trivelig 
stund.» Nytt Seniortreff i Koia mandag 22/3 kl 11. OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA 
(OBG) er alltid parat når Namsskogan Kommune ønsker et samarbeid. Nå er gruppa enga-
sjert i «henting/bringing» av personer som trenger skyss til vaksinering mot COVID – 19.                    
«TRYGGE LOKALSAMFUNN» er OBG’s motto, og stiller opp på kort varsel. 
 
«NKS 125 ÅR» preger all info og sentrale planer fra NKS i 2021. Vi har meldt oss på 
KLØVERSTAFETTEN, som går gjennom vår kommune i juni. Den startet 8/3 i Viken 
fylke Østfold, og kommer i mål på landsmøtet i Tromsø 24. – 26. september. «FYSISK 
AKTIVITET fremmer fysisk og psykisk helse, gir overskudd i hverdagen, og forebyg-
ger/bidrar til behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander», kan vi lese i siste 
nr av FREDRIKKE, der Kløverstafetten er behørig omtalt.  
 
Enda ikke medlem i Namsskogan Sanitetsforening? I mars pågår følgende kampanje i 
NKS: «HALV PRIS FOR STØTTEMEDLEMMER».  Du er herved advart: du vil nok bli 
spurt!  

Bjørg Myran (leder) 

 

TRIMTILBUD TIL ALLE! 
 

Heksa og kjæresten holder på å planlegger  
skattejakt i påska innover Tronesfjellet. 

Skattejakten i lysløypa fortsetter. 
 

GOD PÅSKE! 
 

Hilsen Trones IL 

TAKK! 
 

Tusen takk for all vennlig deltagelse i  
forbindelse med Åshild Berntsen sin  

bortgang og begravelse.  
 

Hilsen Familien 



OFFISIELLE   
FLAGGDAGER  I  NORGE                    

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

 
Valgdager ved stortingsvalg. Det er vanlig å flagge på     

    FN-dagen 24. oktober og langfredag. 
I tiden 1. mars til 31. oktober heises flagget kl.08.00,  

resten av året kl.09.00. 
 

Flagget fires ved solnedgang eller senest kl.21.00. 

 
Konsert med  

Thomas Brøndbo  
 

Mandag 26. April  
Klokken 19.30 

Bjørhusdal kapell  

 

Namsskogan kommune  
informerer: 

 

TRONES SVØMMEHALL  
stenger for sesongen i mars og siste åpne  

offentlige badekveld vil være: 

ONSDAG 30. Mars 
 

TILSKUDD TIL  
ALLMENNYTTIGE FORMÅL 

 

Namsskogan fjellstyre har i medhold av Fjellovens § 
11, 3.avsnitt, i budsjettet for 2021 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 2021 sendes:  
Namsskogan fjellstyre, Turistveien 2,  
7890 Namsskogan, eller på e-post til  
namsskogan@fjellstyrene.no.  
 
Søknadsfrist er 10. april 2021. 



 

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i fokus 
 

15.- 18 mars 2021 gjennomførte helse- og omsorgsektoren  
i Namsskogan «Pasientsikkerhetsuka». 

 
Mandag til torsdag organiserte lederteamet en uke fullpakket med kurs og undervisning hvor alle ansatte 
og vikarer innen helse og omsorg kunne delta. Temaene for uken var kvalitet i tjenesten, forbedringsme-
todikk, håndtering av vold og trusler, dokumentasjon, livsglede, brukermedvirkning og avvikshåndte-
ring. Både eksterne og interne forelesere bidro. Alle forelesningene ble gjennomført to ganger slik at 
flest mulig ansatte kunne delta. 
 

Forelesninger 
Kommunestyresalen ble gjort om til forelesningssal for små grupper, hvor det ble holdt forelesning, vist 
webinar og gjennomført praktisk opplæring for ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre hadde vi digital forelesning med Knut Wetting, veileder og sertifisør livsgledehjem. Han foreles-
te om lovverk og hvorfor livsgledehjem er et godt system for å ivareta pasienters psykososiale behov og 

leders ansvar for internkontroll. Lokal livsgledeansvarlig Silje Flått avsluttet dag to med en praktisk 
gjennomgang av hvordan vi dokumenterer livgledetiltak i Profil (journalsystemet vårt). 

For å sikre kontinuerlig læring i organisasjonen forutsetter det at vi har et godt system for melding og 
håndtering av avvik og uønskede hendelser. Janne Sørum hadde opplæring i kvalitetssystemet compilo 

og Ingrid Pedersen foreleste om viktigheten av å melde avvik og forbedringsmodellen. 

Dokumentasjon skal sikre kvalitet og kontinuitet, og helsepersonell har et lovpålagt ansvar for å registre-
re opplysninger som er relevante og nødvendige for pasienten. Ragnhild Pedersen loset oss gjennom  
lovverk, hva og hvordan skal helsepersonell dokumentere. 

Vi startet uken med et  webinar fra helsedirektoratet om verktøyet Snakk om  forbedring! 

Snakk om forbedring! inneholder ti områder vi vet er viktige 
for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  

 
Gjennom dialog og systematisk tilnærming scorer enheten 

seg selv på de ti områdene.  
 

Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringsområder og 
lage en plan med forbedringstiltak. 



E-læring 
I tillegg til forelesningene hadde vi organisert seks e-læringsstasjoner. Her hadde ansatte muligheter til 
å ta e-læringskurs med påfølgende test med temaene dokumentasjon, avvikshåndtering, brukermed-

virkning og håndtering av vold og trusler. 

Hvorfor sette pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på agendaen? 

«færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten pålegger virksomhetene å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere aktiviteter for å sikre faglig forsvarlige helse- og om-
sorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er en overordnet plan som skal bi-
dra til en målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester og bedre pasientsikkerhet i helse- 
og omsorgstjenesten. Handlingsplanen skal understøtte og legge til rette for at kravene i forskriften kan 

etterleves. 

Helse- og omsorgssektoren har et omfattende  
regelverk å forholde seg til.  

 
Jus er komplisert. For å hjelpe oss til å forstå og gi oss 

kompetanse på regelverket, etterleve lovkrav og heve kva-
liteten på tjenesten bruker vi e-læring via veilederen.no 

 
I løpet av pasientsikkerhetsuka er det gjennomført 131                        

e-læringskurs og totalt 40 ansatte er registret. 

Ledig stilling som kirketjener 
i Namsskogan Sokn 

 

Namsskogan kirkelige fellesråd har ledig  
inntil 60% fast stilling som kirketjener i 

Namsskogan Sokn. Tiltredelse 01.08.2021. 
 
Arbeidet består hovedsakelig av: 
• Praktisk arbeid i forbindelse med gudstje-

nester, kirkelige handlinger og andre  
arrangementer i kirken 

• Tilsyn med kirken/kapellene og tilhørende 
bygninger og holde orden i bygningene, 
utføre renhold samt vedlikehold og  
reparasjoner 

• Stell og vedlikehold av kirkegården 
 
 Tilsettingsvilkår ihht gjeldende lover, avta-

leverk og reglementer. 
 Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende regu-

lativ og tariffavtale. 
 Vi søker etter en person som er samarbeids-

villig, pålitelig, ryddig og nøyaktig. Egnet-
het for stillingen vil bli tillagt stor vekt ved 
tilsetting. 

 Den som tilsettes må ha sertifikat for bil, og 

bør disponere egen bil. Det er utarbeidet en 
stillingsbeskrivelse for stillingen. 

 Det kreves medlemskap i Den norske kirke. 
 Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i 

norsk, både muntlig og skriftlig. 
 Arbeidsgiver er Namsskogan kirkelige  

fellesråd 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved 
henvendelse til Namsskogan kirkelige fellesråd 
ved kirkevergen på tlf. 40 64 27 58 
 
Søknad med bekreftede attester og vitnemål 
sendes innen 30. April til: 
 
Namsskogan kirkelige fellesråd 
Lupinveien 8 
7896 Brekkvasselv 
eller som e-post:  
kirkeverge@namsskogan.kirken.no  

mailto:kirkeverge@namsskogan.kirken.no




Håpnestunet 3 i nybygd tomannsbolig Namsskogan sentrum  
– leies ut f.o.m 1.juni 2021. 

 
Stue, kjøkken og gang i åpen løsning. 
To soverom, stort bad, ute og innebod. 
Integrerte hvitevarer på kjøkken. 
Flott peisovn, ventilasjonssystem, Altibox TV og internett/bredbånd. 
Store vinduer i stue. 
Varmekabler i gulv på bad og i gang. 
Terrasse med utsikt mot Namsen. 
Bruksareal 75m2. 
Livsløpsstandard, alt på ei flate. 
Garasje med elektrisk portåpner. 

 
 TA KONTAKT FOR YTTERLIG INFO                

Tlf. 950 82 710 / eller 909 60 653 / E-post. raasenhus@ntebb.no  

Skorovas Huseierlag 

Årsmøte  

Flerbrukshuset i Skorovas, 

langfredag 2. april 2021 kl.19.00 

velkommen 
Fullstendig sakliste blir sendt ut per e-post, Lagt ut på Skorovas Huseierlag si 

side på Facebook og på butikken innen 19. mars 2021 

Møtet gjennomføres i tråd med FHI´s til enhver tid gjeldende retningslinjer 

  



Hei på dere alle! Håper at dette kan være en god førjulsnyhet.  
 
Bjønnsporet Toraderklubb m.fl. har tenkt å "vekke liv" i gammeldans-
festivalen på Trones i Namsskogan igjen, og man tar allerede nå sikte på at  
arrangementet avvikles helga 11.-13. Juni 2021 (med forbehold om alle mulige 

smittevernregler). Sett av helga allerede nå! 
 
Arrangementsgruppen vil komme tilbake med enda mer informasjon etter 
hvert for den "nye" Tronesfestivalen! 

 
Booking for spilling og informasjon: 
Sissel Grøndal mob: +47 958 86 741 
E-post: sissegro@hotmail.com 
 
Booking for overnatting, camping: 
Namsskogan Hotell: Tlf. +47 74 33 36 00 
E-post: post@familieparken.no 

 
 

NB! Med forbehold om gjeldende smittevernregler! 

 

TRONEsFESTIVALEN 

Trones Grendehus 



KULTUR  
OG FOLKEHELSE 

 
Hei på dere! 
I løpet av våren 2021 er det foretatt omstilling innen 
ansatte i Namsskogan kommune, og undertegnede har i 
denne prosessen også fått omfordelt ansvar og oppga-
ver. Noe av dette er ansvar for folkehelse, og følge opp 
lovbestemte lover. Tiltak spisset mot  folkehelse mener 
vel vi at vi har gjennomført i årene som har vært også, 
men nå skal vi sette ekstra fokus på dette temaet - et 
tema som gjelder oss alle både for den psykiske og fy-
siske folkehelsen vår.  
 
Føler du deg lett til sinns og glad etter en tur hvor du har 
vært på konsert? Eller kanskje du elsker å delta på dug-
nad eller se en fotballkamp? Deltagelse i forskjellige 
kulturaktiviteter, både som publikummer og utøver, er 
bra for helsa. 
 
Hittil har ingen kunnet si med sikkerhet at kultur er godt for 
helsa. Nå har forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger 

mellom helse og deltagelse i kulturlivet. Ved å sammenlig-
ne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter 
med helseopplysninger, har nemlig forskerne funnet at 
alle som konsumerer kultur i en eller annen form opple-
ver bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har 
mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlig-
net med folk som ikke er så opptatt av kultur.  
 
Ikke bare fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har fram til i dag vært måleenheten for 
god helse. Studien viser at andre dagligdagse aktiviteter 
kan gi god helse, i et helhetlig perspektiv. Dette kan 
bety at kulturaktiviteter bør tas med som en viktig ingre-
diens når vi jobber for å fremme bedre folkehelse. 
 
Folkehelsearbeid 

• Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å 
opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette 
ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir 
det enkelte individ og grupper muligheter for an-
svar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll 
over eget liv og situasjon. Her legger en til grunn at: 

• Folkehelsearbeidet må bygge på at alle samfunns-
sektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, admini-
strativt og faglig plan - føler et ansvar for å fremme 
folkehelsen. 

• Folkehelsearbeidet og utvikling av aktive og trygge 
lokalsamfunn er to sider av samme sak. 

• Konkrete tiltak planlegges, utvikles og iverksettes i 
et forpliktende samarbeid mellom berørte parter. 

• De som blir berørt av planer og tiltak må være med 
på denne prosessen. 

  
Det kan også være hensiktsmessig å skille begrepene 
folkehelse og folkehelsearbeid; 
• Folkehelse:  befolkningens helsetilstand og hvordan 

helsen fordeler seg i en befolkning. 
• Folkehelsearbeid:  samfunnets totale innsats for å 

opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse 
gjennom å svekke faktorer som medfører helserisi-
ko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. 

 

Kjennetegn ved folkehelsearbeid 
Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeid er at det er 
en samfunnsoppgave, at det er befolkningsrettet og at 
det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har po-
sitive eller negative effekter på helsen. Med denne defi-
nisjonen følger også noen avgrensninger: Folkehelsear-
beid omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk 
diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. 
 
Det omfatter heller ikke habilitering/rehabilitering. Den-
ne avgrensningen innebærer ikke noen nedvurdering av 
disse tjenestene, som til sammen utgjør hoveddelen av 
aktivitetene i helsevesenet. Den innebærer derimot en 
nødvendig klargjøring som synliggjør en funksjons- og 
arbeidsdeling. 
 
Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører 
helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. De 
negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, 
enten det er ting vi spiser og drikker, eller de befinner 
seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. Positive 
faktorer handler blant annet om styrkende faktorer i mil-
jøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de 
nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å 
ha mening og å være forutsigbart og håndterbart.  
 
Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god hel-
se i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. 
Strategiene retter seg mot hele befolkningen. I tillegg til 
helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i 
alle samfunnssektorer. Eksempler: Utdanning, arbeid, bo- 
og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, 
turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen m.m. 
 
To akser i folkehelsearbeidet 
• Folkehelsearbeid kan utøves bl.a. med innsats som 

innebærer å styrke og forbedre befolkningens helse.  
• Folkehelsearbeid kan utøves bl.a. med innsats som 

innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å 
forhindre at sykdom, skade eller lyte oppstår. 

 
I det praktiske folkehelsearbeidet vil imidlertid innsats 
langs de to aksene gå hånd i hånd, utfylle hverandre og i 
stor grad overlappe hverandre. De fleste helsefremmen-
de tiltak vil også ha en sykdomsforebyggende effekt. På 
samme måte vil det meste som gjøres av forebyggende 
innsats også ha potensial til å styrke og fremme helsen. I 
daglig, praktisk arbeid har skillet derfor begrenset verdi. 
 

Hilsen Namsskogan kommune  
Enhetsleder kultur- og folkehelse Odd Bakken 









Byggvaren 
Åpningstider i påskeuka:  
Mandag 29. - Tirsdag 30.     9 -16 
Onsdag 31.        9 -12 
1.-5. april       Stengt 

74 33 34 30 * Følg oss gjerne på Facebook  * namsskoganbygg.no * byggvaren@namsskoganbygg.no 

Påske-gleder: 
Maggot 

Mark 
Isfiskeutstyr 

 
BATTERIDREVET 

ISBOR 
Komplett Hikoki  

batterimaskin med 
isbor  

kr. 4990,- 
 

Jerven Fjellduk 
Bålpanne 

 
Velkommen til 

Byggvaren! 

   Vi har fortsatt noen 

sykler på lager.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tilbudet gjelder tom. 30.03.21 

 

Vi ønsker alle våre kunder GOD PÅSKE! 


