
Namsskogan kommune - toppen i Namdalen 



Namsin       Nr. 5 /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, enhetsleder Odd Bakken skal vurdere leserinnlegg som kommer inn til redaksjonen, og har anledning til å    
     stoppe debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 
4.  Hvis det gjentatte ganger kommer inn leserinnlegg som tar for seg samme tema, har redaktør anledning til å stoppe    
     debatten ved å sende innleggene i retur til avsender. 

NAMSIN 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 Trones grendehus  

vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

 Namsin nr:   Innleveringsfrist: 
 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juni: 
30: «Norsk øl» - Forfatter Knut A. Solem fra klokken 20.00 på Skjenkestova. 
 
Juli: 
01. Syngende husmødre & Gromgutan har sommerkonsert på Frivilligsentralen (Brekkvasselv) fra klokken 12.00. 
01: Namsskogan historielag har årsmøte på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 19.00. 
24: Gruvepub fra klokken 17.00 på Gråbergtippen. Arr: Skjenkestova. 
 
August: 
05: Whiskysmaking fra klokken 19.00 på Skjenkestova i samarbeid med Trøndersk matfestival “Et sted nær deg”. 
06: Akevittsmaking fra klokken 19.00 på Skjenkestova i samarbeid med Trøndersk matfestival “Et sted nær deg”. 
07:  Ølsmaking fra klokken 19.00 på Skjenkestova i samarbeid med Trøndersk matfestival “Et sted nær deg”. 
19: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
22: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00.  
26: Namsskogan pensjonistlag arrangerer dagstur til Kvelia og «Pe-Torsaland». 
28:  Konsert klokken 20.00 med «Waits for Tom» på Skjenkestova. Arr: Skjenkestova. 
 
September: 
03: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 
04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
04: Skorovasmarsjen 2021. Arr: Skorovas røde kors. 
04: Lyden av Namdal'n 2021, presenterer "Kønntri ferr aill pængan", i Kulturhuset Kuben, klokken 19.00. 
05: Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell klokken 11.00. Konfirmasjonspresentasjon. 
13: Storting– og sametingsvalg 
23: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 0900-1100.  
 
Oktober: 
02: Oktoberfest på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
10: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
21: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Årets TV-Aksjon. 
 
November:  
03-10: Vrimmel-festival. 
07: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. 
12: Juleølsmaking av årets juleøl på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
25: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
28: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
 
Desember: 
11: «Fandens fødselsdag» på Skjenkestova fra klokken 20.00.  Arr: Skjenkestova. 
16: Kvinnehelsedag v/Jordmor på Namsskogan mellom klokken 09.00-11.00.  
24: Gudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
26: Sparkfest / Julefest på Skjenkestova fra klokken 20.00. Arr: Skjenkestova. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus fra klokken 20.00.  Arr: Fosskailln gammeldansforening. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt til fredag 27.08.2020 innen kl.12.00.  

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 



 

 
Ønsker du å leie Trones Grendehus så ta kontakt med ansvarlig  

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

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

Styret i Trones Grendehus 

TRONES GRENDEHUS 

 BREKKVASSELV  

SAMFUNNSHUS 

 

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

Priser: 

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

Mvh styret  

Ledig 100 % stilling innen rus- og 
psykisk helse barn, unge og voksne 

 
Familiesenteret i Namsskogan kommune innehar tjenestene 
helsestasjon og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, rus og 
psykisk helsearbeid for barn, unge og voksne.  
 
Arbeidsoppgaver: 

• Selvstendig kartlegging og samtaleoppfølging av barn og 
unge med utfordringer. Dette i samarbeid med skolehelsetje-
nesten og helsesykepleier.    

• Selvstendig kartlegging og samtaleoppfølging av brukere 
med utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse.   

• Møteledelse og koordinatorrolle.  

• Samarbeid med brukere, pårørende og eksterne samarbeids-
partnere.  

• Bidra i intern opplæring og faglig utvikling. 

• Lede kommunens kriseteam, og tilby oppfølging i etterkant 
av hendelsene.  

 
Kvalifikasjonskrav: 

• Norsk autorisert vernepleier/sykepleier/sosionom, evt annen 
treåring høyskole/universitetsutdanning kan være aktuelt i 
kombinasjon med relevant erfaring.   

• Videreutdanning/erfaring innen rus- og psykisk helsearbeid 
er ønskelig. 

• Barnefaglig kompetanse/erfaring vil bli vektlagt.  

• Positivt med utdanning/kurs innen kognitiv terapi, motiver-
ende intervju eller andre relevante kurs/utdanninger. 

• Førerkort klasse B. 

• Gyldig politiattest. 
 
Personlige egenskaper: 

• Personlig egnethet er tungtveiende. 

• Evne til å skape gode relasjoner. 

• Interesse, motivasjon og engasjement for fagfeltet. 

• Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og ta ansvar. 

• Har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig. 

• Fleksibel, løsningsorientert og hjerte for barn med utford-
ringer. 

• Gode datakunnskaper. 
 
Mer info og søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside: 
https://www.namsskogan.kommune.no/om-kommunen/
ledige-stillinger/ 
 
Søknadsfrist: 29. juli 2021 



ORDFØRERENS HJØRNE! 
 

Så er det straks sommer igjen. En sommer mange har sett frem til. 
 
Litt etter litt begynner vi å føle på at livet vender seg tilbake til normalen etter en svært spesiell tid. For 
Covid-19 har virkelig satt sine spor. Og selv om vi ikke skal senke skuldrene helt, så er vaksineringen 
godt i gang, og vi kommer stadig nærmere normalen. 
 
Forrige helg arrangerte Brekkvasselv Samfunnshus og Husets musikkverksted en hyggelig familiedag. 
Husets musikkverksted har virkelig holdt dugnadsånden oppe, og med litt hjelp fra kulturetaten har de 
etablert en helt unik samlingsplass. De har bygget seg et studio i kjelleren, og her er alle velkomne til å 
bidra med de musikkevnene de har. Sang og musikk er viktig for mange av oss. Å sette sammen toner til 
et samspill gir en helt spesiell opplevelse. Så trenger vi alle å tilhøre et fellesskap. Dette er rett og slett 
mental helse, og jeg oppfordrer alle til å oppsøke dette hvis du kjenner behov for å komme deg ut av hu-
sets fire vegger.        
 
Syngende Husmødre og Gromgutan var også tilstede på denne familiedagen. De samles på Frivilligsen-
tralen hver uke, og de har underholdt både utenfor Holmensenteret, omsorgssenteret og nedover om-
sorgsboligene. Det er lett å se at fellesskapet står høyt også her, og de ønsker nå å sette ekstra fokus på at 
Namsskogan skal bli en syngende kommune. 
 
Sanitetsforeningene i kommunen er aktive som vanlig. De har arrangert Kløvertreff, og de dekker til 
langbord utenfor omsorgsboligene, synger og inviterer folk til å spille trekkspill. Når kommunen bidrar 
med Thomas Brøndbo på allsang ved omsorgssenteret og i tillegg konsert med Astri Juvik og Terje Tra-
naas i Namsskoganhallen, så er det rørende å se hvor mye folk setter pris på igjen å ta del i noe kulturelt.  
 
Namsskogan er også en kommune som har flere bedrifter innen salg, service og opplevelsesindustrien. 
Vi er avhengige av en god sommersesong som skal bære resten av året. Jeg håper dere alle får en vellyk-
ket sesong.  
 
Innledningsvis så nevnte jeg at Covid-19 hadde satt sine spor. Det vil nok bli diskutert i mange år frem-
over konsekvensene av en slik nedstenging vi har vært igjennom. Vi er nok sterkt preget alle sammen. 
Så opplever vi dessverre tragiske ting innen både sykdom og ulykker som setter livene våre i perspektiv. 
Det er ikke enkelt å takle alt dette, men jeg oppfordrer alle til å være snille mot hverandre. Bruk tiden 
godt sammen med de som betyr mye i livet deres, vis omsorg og ta vare på hverandre. Ingen av oss vet 
hva morgendagen bringer. 
 
Ønsker dere en riktig fin sommer alle sammen. 
 

Med vennlig hilsen Stian Brekkvassmo / Ordfører 

 
INFORMASJON FRA FAMILIESENTERET SOMMER 2021 
Helsestasjonen og jordmortjenesten blir ubemannet i ukene 30 og 31.  
Vi har nå ansatt Astrid Bugge i 60% i psykisk helsevern. Hun startet hos oss 21 juni, og 

blir tilgjengelig hele sommeren. Vi ønsker henne hjertelig velkommen   
Det er også utlyst 100% stilling innen psykisk helsevern som vi håper blir besatt i løpet av 
høsten.  
 

INFORMASJON FRA LEGEKONTORET SOMMER 2021 
Grethe og Tomas har ferie i ukene 27-30, og da er det en svensk legestudent som er vikar og tar over 
deres oppgaver. Mihai vil være tilstedte i hele sommer, og tar ferie i September.  
Ved spørsmål om covid-test, ta direkte kontakt med legekontoret 74 33 33 20.  
 

INFORMASJON FRA FYSIOTERAPITJENESTEN SOMMER 2021 
Stengt i ukene 29-31.  

Vi ønsker alle en god og solrik sommer! 



Namsin for 10 år siden:      
Nr. 5 / 2011 

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 ☺  
 
Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor er tilgjengelig på legekontoret for timer til celleprø-

ver og prevensjon. Time kan bestilles på legekontoret ☺  

 
Kvinnehelsedager høsten 2021 kl 0900-1100: 
Torsdag 19. August 
Torsdag 23. September 
Torsdag 21. Oktober 
Torsdag 25.November 
Torsdag 16. Desember 
 

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

Velkommen ☺   Hilsen Jordmor Janne  

I skrivende stund har vi virkelig fått en forsmak på sol, som-
mer og varme, og det før vi har passert St.Hans. Sjelden har 
vi sett Namsen så flomstor over så mange dager. Det er ty-
deligvis uante mengder av snø i fjellet (Børgefjell) som skal 
omdannes til smeltevann.  
 
I disse dager ligger det godt til rette for å oppsøke naturens 
herligheter.  Kommunen har også i år lagt til rette for besøk 
på nye topper gjennom - Ti på Topp.  
 
Nytt sykkelkart viser at vi har minst 2-300 km med flotte 
sykkelveier i kommunen. Og til slutt må  nevnes det nye 
turkartet over hele kommunen, som gjør at man kan plan-
legge turer og legge ut på egen hånd. GOD TUR! 
 
ELDREOMSORGEN I NAMSSKOGAN KOMMUNE 
De aller fleste innbyggerne har nok fått med seg at kommu-
nen har brukt for mye penger i 2010.  Det er jo alltid spen-
nende for media å slå opp når kommunene må spare penger. 
Spesielt hvis det må spares på oppvekst, skole,  kultur eller 
omsorg. Det er kanskje ikke så mange som vet at vi i Nams-
skogan kommune: 

• Bruker kr 28.557 i gjennomsnitt pr innbygger til eldre-
omsorg, mens gjennomsnittet for kommunene i Nord-
Trøndelag er kr. 13.596 

• Bruker kr. 414.000 kr pr innbygger over 80 år, mens 
gjennomsnittet i N-Trøndelag er 265.000 kr. 

• Har en dekningsgrad på 40% når det gjelder syke-
heimsplasser for innbyggere over 80 år, mens deknings-
graden i N-Trøndelag er 16 %. 

• Har meget høy dekning av omsorgsboliger i.f.t gjen-

nomsnittet av kommunene i N-Trøndelag. 
 
Selv om vi bruker svært mye penger på eldreomsorg kan det 
likevel være vanskelig å spare.  Hvis vi sparer f.eks 10% vil 
vi fortsatt ligge langt over nivået i de fleste andre kommu-
ner i N-Trøndelag. Så den mest positive "nyhet" før somme-
ren er at kommunen vil opprettholde en meget god eldreom-
sorg også i årene framover. 
 
OMDØMMEPROSJEKTET 
Prosjektet  hadde oppstart på Trones den 31. mai med over 
50 deltakere. Det var meget bra og positivt engasjement i 
gruppearbeidet på slutten av samlinga. Nå er prosjektlede-
ren og styringsgruppa på jakt etter det unike og spesielle i 
Namsskogan, og hvilken posisjon vi skal ta for det videre 
arbeidet. Egentlig handler det jo mye om stolthet og identi-
tet, noe som de aller fleste av innbyggerne i kommunen har 
mye av. 
 
Hvis vi ser rundt oss skjer det mye i tettstedene for tiden.  
Stedsutviklingsprosjektet  både på Trones og Namsskogan 
vil forhåpentligvis gi svært synlige effekter. En fantastisk 
flott barnehage vil bli åpnet på Brekkvasselv med det første, 
og ikke minst er driften av butikk og kro sikret for  
framtida.  
 
Alt dette handler om trivsel og stolthet, som gjør at innbyg-
gerne knytter sterkere identitet til lokalsamfunnet og kom-
munen. 

GOD SOMMER!! 
              Med vennlig hilsen Geir Staldvik / Rådmann 



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 22.06.21: 
 
Årsberetning og årsregnskap 2020  
- Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyret vedtar Namsskogan kommunes 
fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2020 som omfatter 
bevilgningsoversikt drift og investering, økonomisk oversikt 
drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdis-
posisjoner for regnskapsåret avsluttet per 31.12 og noter. 
Drifts og investeringsregnskapet er avlagt i balanse. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram egen sak/
saker i forhold til disse punktene: 

Istandsetting av ventilasjonsanlegg og nødvendige utbed-
ringer ved svømmehallen på Namsskogan, med formål å ta i 
bruk bassenget igjen. Kostnad dekkes av disposisjonsfond. 

Asfaltering og utbedring av kommunale veier i hht kom-
munens plan for asfaltering. Kostnad dekkes av disposisjons-
fond. 
 
Tertialrapport 1. tertial 2021 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapport for 1. tertial, januar – april 
2021 til orientering. 
 
Regulering drift 1. tertial 2021 
Vedtak: 
På bakgrunn av tertialrapport 1. tertial vedtar Namsskogan 
kommunestyre at budsjettet endres slik: 

Ramme 1 Sentraladministrasjon reduseres netto med 
2.401.551,- (inkl. korrigert bruk av fond) 

Ramme 2 Oppvekst tilføres netto med 1.917.751,- 
Ramme 3 Helse reguleres innenfor eget rammeområde 
Ramme 4 Infrastruktur og samfunnsutvikling tilføres netto 

1.874.200,-. 
Ramme 5 Felles Økte inntekter netto 2.506.000,- går til 

redusert bruk av fond.  
Netto reduksjon går til redusert bruk av fond. 

 
Tilbakeført premiereserve fra KLP 
Vedtak: 
Namsskogan kommune tilbakefører den frigjorte premiereser-
ven på 7.543.186,- over 10 år. Første tilbakeføring/uttak fore-
tas til dekning av premie i 2022. 
 
Reglement for kontrollutvalget i Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Forslag til reglement for kontrollutvalget i Namsskogan ved-
tas. 
 
Revidering av selskapsavtale for IKT Indre Namdal IKS, 
2021 
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar den nye selskapsavtalen for 
IKT Indre Namdal IKS. 
 
Prosjekt kvalitet i tjenestene- heltidskultur på  
Namsskogan 
Vedtak: 
Kommunestyret tar saken om prosjekt kvalitet i tjenestene – 
heltidskultur på Namsskogan til orientering. 
 
Rekrutteringsstillinger for sykepleiestudenter 
Vedtak: 
Namsskogan kommune innfører ordning med rekrutterings-
stillinger for sykepleiestudenter. 
1. Følgende vilkår gjelder for rekrutteringsstillingene: 
o Studentene arbeider faste helgevakter og i ferier i kommu-
nen. 
o Studentene tilbys stipend på kr 60.000 fordelt på 3 eller 4 

år. 
2. Det avtales ett års bindingstid etter endt utdanning mot at 
kommunen tilbyr minimum 80% stilling. 
3. Utgiftene for ordningen finansieres innenfor egne budsjett-
rammer 
 
Revidering av trafikksikkerhetsplan 2021-2024 
Vedtak: 
Kommunestyret i Namsskogan kommune vedtar framlagt 
Trafikksikkerhetsplan for Namsskogan kommune for årene 
2021-2024. 
 
Lokale retningslinjer motorferdsel barmark 
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar Retningslinjer for motor-
ferdsel i utmark, barmark og helikopter for Namsskogan 
kommune med følgende tillegg under §6, dispensasjon på 
særlige behov, etter strekpunkter på retningslinjer legges til: 
Barmarkskjøring i forbindelse med utmarksnæring vurderes i 
særskilte tilfeller og skal gjelde kun transport av utstyr. Prak-
sisen skal være streng og antall turer vurderes ut ifra angitt 
behov, inntil 5 turer pr. sesong. Søker/virksomheten må være 
momspliktig og næringsoppgave må vedlegges søknaden. 
Disse erstatter tidligere vedtatte retningslinjer gjeldende bar-
mark, og gjelder fra 15.05.20201 og gjelder til nye blir ved-
tatt. 
 
Behandling - Handlingsplan for viltforvaltning 2021-24 – 
Namsskogan 
Vedtak: 
Med begrunnelse i nedenforstående vurderinger, vedtas ved-
lagte Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24. 

Kommunestyret ber kommunedirektør komme med en 
egen sak om gjenopprettelse/organisering av Namsskogan 
Viltråd som rådgivende organ til viltnemda (formannskap) til 
neste kommunestyremøte. 

Viltrådet skal involvere aktuelle rettighetshavere og inte-
resseorganisasjoner. 

Sekretærfunksjonen ivaretas av ØNLU. 
 
Planstrategi Namsskogan kommune 
Vedtak: 
Fremlagt kommunal planstrategi for Namsskogan kommune 
godkjennes. Merknader fra høringspartnerne må innarbeides 
og etterleves så langt det er mulig i arbeidet med planverket. 
 
Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og  
Bottenhavet – Høring 
Vedtak: 
Namsskogan kommune er positive til arbeidet med å sikre en 
helhetlig og bærekraftig bruk av vannressursene og ønsker å 
bidra til at målene i vannforskriften nås. 
Namsskogan kommune slutter seg til prinsippene i det fram-
lagte forslaget til regional plan for vannforvaltning for Trøn-
delag og Bottenhavet med tilhørende plandokumenter. 
Namsskogan kommune stiller seg bak vedlagte innspill til 
høringen. 
 
Opprettelse av felles omstillingsselskap Namsskogan og 
Røyrvik kommune 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune går sammen med Røyrvik kommu-
ne og oppretter XXXXXX XXXXX AS fra 01.07.2021 som 
heleid kommunalt AS med en aksjekapital på kr 100.000.-. 
Kjøpet finansieres ved bruk av kraftfond. 
2. Formålet med selskapet er å gjennomføre omstillingspla-
nen for Røyrvik og Namsskogan kommuner i perioden 2021 
til 2026, og samordne denne aktiviteten med det øvrige 
næringsarbeidet i kommunen. 
3. Fremlagte vedtekter for selskapet godkjennes. 
 
 



Koronainformasjon sommer 2021 
 
Smitteverntiltak - regler og råd 
Namsskogan kommune følger de nasjonale smitteverntiltakene. 
 

Nasjonale tiltak 

Oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. juni  ber vi dere se på hjemmesiden til Regje-
ringen www.regjeringen.no (Trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan) 

Status 

Vi har fortsatt ingen registrerte smittetilfeller her i Namsskogan.  
Nå er det sommer med mye aktivitet, og da må vi være flinke til å følge de generelle smittevernrådene.  

Testing 

Ved spørsmål om testing, kontakt legekontoret på tlf 74 33 33 20 
 

Vaksinering 

Det er planlagt vaksinering gjennom hele sommeren - primært onsdager 
Du vil bli kontaktet når det er din tur 
Vi tar forbehold om mengde vaksiner vi vil motta i sommer, pga varierende tilgang på vaksine. 
For mer informasjon se Namsskogan kommunes hjemmeside www.namsskogan.kommune.no 

Søknad om serveringsbevilling - Namsskogan familiepark 
hotell 
Vedtak: 
1. Namsskogan Familiepark & hotell, orgnr 948 195 658, 
adresse Parkveien 1, 7892 Trones, gis serveringsbevilling i 
serveringsområdet innendørs og utendørs. 
2. Sarah Wyss godkjennes som styrer for serveringsbevilling-
en. Bevillingshaver plikter å sette seg inn i lov- og regelverk 
samt påse at disse følges. Likeså plikter bevillingshaver å 
underrette kommunen dersom det blir endring i den daglige 
ledelse i selskapet. 
 
Høringsuttalelse om endringer i grunnrenteskatten for 
vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskat-
ten 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte høringsuttalelse om endring-
er i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirk-
ning med selskapsskatten. 
 
 

FØLGENDE ER VEDTATT AV  
FORMANNSKAPET I MØTE 01.06.21: 

 

Søknad om økonomisk støtte til forundersøkelse  
- prosjekt etablering av senter for psykisk helse og  
rusavhengighet 
Vedtak:  
1. Namsskogan kommune bevilger inntil 50% i støtte 
(Potensielt 236.650.- kr) av oppsatt budsjett på totalt 473.300.
- kr, til gjennomføring av forprosjektet. Støtten gis til firmaet 
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal Org.nr. 815329422. 
2. 15 % av tilskuddet kan etter anmodning utbetales når det 
foreligger bekreftelse på at forprosjektet er igangsatt, resten 
av tilskuddet utbetales når det foreligger dokumentasjon/
timelister for utført arbeid i henhold til planen i søknaden 
med en timepris på kr. 350,- og eventuelt diverse kostnader. 
Dette attestert av selskapets regnskapsfører. Ved reduserte 
kostnader blir tilskuddet redusert tilsvarende. 
3. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Næringsfond 2020 – 
Covid 19. 
 
Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Vedtak:  
Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i 
Øvre Namdal, Lierne, Røyrvik og Namsskogan kommuner, 
vedtas å gjelde for Namsskogan Kommune i 2021.  

http://www.namsskogan.kommune.no


 

MARGOT GULLIKSENS  
LEGAT FOR  

FUNKSJONSHEMMEDE  
 

STYRET I MARGOT GULLIKSENS LEGAT FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE I NAMSSKOGAN HAR 

VEDTATT Å DELE UT INNTIL KR 10.000,- I 2021.  
 

SØKNADSFRISTEN ER TIL 1. JULI 2021. 

 
Det kan evt. søkes på midler til sosiale  

tiltak, turer eller lignende. 
 

 

Søknaden sendes Margot Gulliksens legat  

v/Birgit Johansen, e-post: bijoha@frisurf.no 

               Velferdsteknologi 
 
Namsskogan kommune har i samarbeid med kommunene i Namdalen gått til anskaf-
felse av ulike typer velferdsteknologi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å 
ta i bruk teknologi for å gi brukere av omsorgstjenesten økt trygghet og mestring. Må-
let er også at kommunen skal kunne legge til rette for at flest mulig kan bo i egen bo-
lig så lenge som mulig. Teknologien skal ikke erstatte nødvendige helse og omsorgs-
tjenester, men være et supplement til dagens tjeneste. 
 

Hva er velferdsteknologi? 
• Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske hjelpemidler og løsninger som kan bedre evnen 

din til å klare deg selv, gi økt trygghet og mestring. Velferdsteknologi skal være et supplement til 
tradisjonell helse og omsorgstjeneste. 

•  «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, 
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til 
å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsev-
ne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjeng-
elighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange 
tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (st.mld 29, 2012-1013) 

• Helsedirektoratets anbefalinger: -Varling og lokaliseringsteknologi - Elektronisk medisineringsstøtte 
- Elektroniske dørlåser - Digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer eller kamera) - Oppgra-
derte sykesignal/pasientvarslingsanlegg - Logistikkløsning for optimale kjøreruter og bedre kvalitet i 
hjemmetjenesten. Hver enkelt kommune må vurdere hva som vil være gode løsninger for brukere i 
egen kommune. 

 

Hvorfor Velferdsteknologi? 
• Følelsen av trygghet og mestring er grunnleggende for god livskvalitet. Ved sykdom kan teknolo-

gien bidra til at trygghet og mestringsfølelse opprettholdes. De fleste som er i kontakt med helse og 
omsorgstjenesten ønsker å bo lengst mulig hjemme og klare seg selv. Med å ta i bruk tekniske hjel-
pemidler kan dette være mulig. 

• Velferdsteknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg. Men teknologien kan bidra 
til bedre menneskelig omsorg, ved å gi helsepersonell mer tid til å konsentrere seg om de mellom-
menneskelige delene av jobben.  

• Det er et mål å gi brukere mer fleksibilitet i eget liv. 
• Kommunen har i de siste årene fått ansvar for å levere tjenester til flere og mer omfattende bruker-

grupper innen helse og omsorg. Velferdsteknologi skal bidra til at kommune skal være bedre rustet 
til å møte fremtidens omsorgsbehov 

 

Forebygging 
Vi ønsker at velferdsteknologi skal være et tiltak innenfor det forebyggende helsearbeidet og et supple-
ment til andre helsetjenester. Vi oppfordre alle til å være bevisste og tilrettelegge i egen bolig. Teknologi 
kan brukes i alle aldersgrupper, til friske og til de med helseutfordringer. Tidlig start med teknologi kan 
gi økt mestring, kontroll over egen situasjon og økt trygghet i hverdagen. 



Sommerkonsert på                    

Namsskogan Frivilligsentral 
 

Torsdag 1.juli kl. 12.00 
Syngende Husmødre og Gromgutan                

sørger for god underholdning! 
 

Inngang kr. 100,-                                               

Kaffe og kaker på inngangsbilletten 

Loddsalg 
Gratis buss fra Holmensenteret kl. 11.30                                                   

(ring 90 75 69 21 for påmelding buss) 
 

Velkommen til sommerens vakreste eventyr på Frivilligsentralen! 

Dette bildet av 

Dette bil-

                                                                                                                           
Uante muligheter 0-100 

 

I november måned mellom 03. og 10. november 
så vil kommunene i Indre Namdal atter en gang 

arrangere Vrimmel-festival i samarbeid med 
Trøndelag fylkeskommune.   

 
Da håper vi at samfunnet begynner å  

normalisere seg såpass igjen at vi kan møtes i 
gode og opplevelsesrike kulturelle øyeblikk 

rundt om i kommunen vår.   
 

Ha en riktig fin sommer alle sammen! 

http://www.allwhitebackground.com/daisy.html
http://www.allwhitebackground.com/daisy.html


MOTOCROSS  
 
I helga deltok hele 7 stk fra Namsskogan i første runde med midtnorsk 
mesterskap i motocross Råbakkan Overhalla. Tøffinger som bare har noen 
timer på crossen og tøffinger med mange timer som stilte. Totalt var det 
160 barn som kjørte på lørdag. Alle under 13 år får pokal for deltakelse, 
fra du fyller 13 år er du med i konkurranseklasser og bare de 10 beste får 
premie. 
 
Av våre hanket vi  inn 4 pokaler for vel gjennomført, en sammenlagt 
4.plass,en 2.plass og en 8.plass. 
 
Dette er gøy, alle for en og en for alle...viktigst av alt er at alle er gode 
nok. Vi har treninger på Kjelmoen torsdager og søndager, følg oss på Facebook Namdal motorsport-
klubb Namsskogan for oppdateringer. Kom å se på oss, kanskje har akkurat du lyst å starte med mo-
tocross?  
 
Alle fra året de fyller 5 år til 100 kan 
kjøre motocross. Håper å se deg.  
 

Ta kontakt med  
Britt Iren Bjørhusdal 97112161  

eller  
Joakim Dille 91100798  

om du lurer på noe. 

NAMSSKOGAN PENSJONISTLAG 
 
Namsskogan pensjonistlag  arrangerer  dagstur til Kvelia og "Pe-Torsaland" torsdag 26. august. 
Det vil bli satt opp buss fra Namsskogan med mulighet for påstigning Brekkvasselv-Trones.   
Turen vil gå videre om Grong-Lifjellet-Nordli-Kvelia. 
 
PE-Torsa vil stige ombord i bussen 3 km før ankomst Kvelia.   
I Kvelia vil vi få servert  enkel lunsj - middag og kaffe. 
Det vil bli vist filmepisoder på storskjerm og informasjon om PE-Torsa alias Kjell Kvetangen. 
Pris pr. person kr.700. 
Ikke medlemmer kan også delta, men da vil busskostnad komme i tillegg til overnevnte pris. 
 
VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG  TUR TIL KVELIA! 
 
Påmelding innen 10. August til 
Bjørg Lande, tlf. 48266684 eller 
Kirsten Øiangen, tlf. 97640369 
 
Kirsten Øiangen  / Leder 



GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 
 

22.08  Kl.11.00 Gudstjeneste i Trones kirke m/dåp. 
03.09  Kl.18.00 Samtalegudstjeneste i Trones kirke.  
04.09  Kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke.  
05.09  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal gamle skole- og kapell. Konfirmasjonspresentasjon. 
10.10  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
07.11  Kl 15.00 Gudstjeneste i Trones kirke.  
28.11  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell (1. advent). 
24.12  Kl 13.30 Gudstjeneste i Skorovatn kapell. 
24.12  Kl 16.00 Gudstjeneste i Trones kirke. 
26.12  Kl 11.00 Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell 

Namsskogan menighet informerer: 
Sokneprest: Martin Ottoson 
Namsskogan Menighetsråd v/leder Odd Bakken 
Vikarierende Kirkeverge: Anne E. 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 

ÅRETS KONFIRMANTER - 
4.SEPTEMBER 2021 

 

Liste over konfirmanter og deres vipps-nr. 
Mathilde Skarstad                47672786 
Pernille Dille                              48380798 
Daniel Blengsli Furberg           47332501 
Joachim Blengsli Furberg      47332501 
Ingrid Amalie Gjersvik             95446342 
Ane Sofie Hoem-Pedersen    41066383  
Thea Bergitte Stuenes              92145779 
Henrik Klæboe Mellingen       48443475 
Isak Flått Trones                    91705130 
Andreas Hamnes                   97512938 
Elias Barstad Bjørhusdal     41470377 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker  
for gaver som er gitt til 

  

Ragnar Wilhelm Smalås 
 

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=


TV-aksjonen 2021 

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekte-
skap. TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. okto-
ber. 
 
Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i 
verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – 
ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna 
deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå 
sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å 
skape en god framtid.   
 
Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder 
fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister 
muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de 
utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å 
bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets 
TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.      
 
Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme 
over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil 
det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer 
rettferdighet.    
 
Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner 
mennesker for å få slutt på barneekteskap i de lan-
dene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, 
Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter 
muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til 
livet.    

 
Som et ledd i å sikre dette, har NRKs innsamlings-
råd som oppgave å følge opp midlene som blir sam-
let inn. Organisasjonen som mottar TV-aksjonen må 
også være godkjent av Innsamlingskontrollen. 
 
Fakta om TV-aksjonen NRK: 
• TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 

000 fantastiske frivillige over hele landet jobber 
for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organi-
sere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet 
er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.   

• TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlings-
aksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner 
fordelt på befolkningen.   

• 7 000 frivillige over hele landet organiserer TV-
aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomi-
teer.   

• 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner  
dører én søndag i oktober.   

• TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 
1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av 
mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn 
over ni milliarder kroner. 

• Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, 
mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker 
å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssje-
fen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslut-
ningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Inn-
samlingsrådet har også en viktig oppgave med å 
påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvel-
gelsesprosessen her. 

• TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som 
ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen 
med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-
aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon. 

• På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte 
søndag kveld.   

 

INFORMASJON FRA NAMSSKOGAN SOKN: 
 

Kirkeverge/Daglig leder: 
Nåværende kirkeverge Catarina Utsi har dessverre valgt å si opp sin stilling for Namsskogan sokn og 
Røyrvik Sokn slik at fellesrådene for begge sokn har startet arbeidet med å ansette ny kirkeverge.  
Vi takker Catarina for jobben som er gjort i denne perioden, og ønsker henne lykke til videre.  
Innen denne stillingen er besatt så vil tidligere kirkeverge Anne E. Brekkvassmo tiltre inntil videre.  
 

Kirketjener: 
Som vikarierende kirketjener har Line B. Ditløv arbeidet i en periode. Hun slutter nå pga skolegang.  
Vi takker Line for arbeidet som er gjort i perioden. 
Vilhelm Smalås er ansatt som kirketjener for Namsskogan sokn.  
 

Hvem skal kontaktes ved dødsfall?: 
Ved dødsfall så skal man ringe kirkevergen på mob. 40 64 27 58  
 

            Namsskogan sokn 







NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
OMSORGSBEREDSKAPSGRUPPA (OBG) er stadig i aktivitet. Som kjent er OBG et sam-
arbeid mellom Nedre Namsskogan NKS og Namsskogan NKS, så både styret og medlem-
mene består av sanitetskvinner fra begge foreningene. Siden sist har de delt ut 
«ORKLAPOSER» til nye grupper i bygda, og er fortsatt engasjerte i kommunens vaksine-
program: 
• som «verter» for ferdigvaksinerte med tilbud om en kaffekopp mens de venter i 20 min 
• og henting/bringing av personer i vaksinekø   
 
KLØVERKAFFE i KOIA ble en suksess da vi startet opp 9/6! I strålende vær var det et-
ter hvert 19 gjester rundt bordene på Holmenkoia’s uteområdet. Alle strålte om kapp med 
sola da Bjørn Nervik tryllet fram den ene slåtten etter den andre fra trekkspillet sitt 
midt på gårdsplassen! På selveste St.Hansaften var Kløverdamene på nytt på plass i trive-
lige Holmenkoia, og ønsket gjestene velkommen med nystekte vafler og nykokt kaffe, - og 
på nytt skinte sola fra skyfri himmel! Denne gangen var det Syngende Husmødre & Grom-
gutan som sørget for glad – stemning med sang og musikk for smilende gjester rundt alle 
bord, mens Namsen suste vennlig i bakgrunnen. Nå gleder vi oss allerede til 7.juli: da ser-
veres nykokt KLØVERKAFFE i KOIA igjen, og finvær er allerede bestilt!  
 
BINGO’N PÅ ELVA er også i full sving igjen etter langvarig korona - nedstegning. De tro-
faste Kløverdamene Magni Sellin og Astrid Welo sørger for organisering og bevertning, 
mens vår mangeårige bingo – oppleser Gunnar Bjørhusdal har fått avløsning av Svein Sø-
rum. Tusen takk Svein, for at du har tatt det viktige oppdraget for oss! 
 
KLØVERSTAFETTEN kommer stadig nærmere Trøndelag på sin ferd mot Landsmøtet i 
Tromsø 24. – 26. september. Den har fått en fantastisk oppslutning, og nå har bygdas to 
Sanitetsforeninger fått tildelt datoene 29. og 30. juli.                         
 
KLØVERSTAFETTKOMITEEN, bestående av styret i våre to Sanitesforeninger, hadde 
sitt første planleggingsmøte 15/6. Til smil og latter blomstret kreativiteten, der vi etter 
hvert så for oss både gående, rullatorbrukere, joggende, syklende, rullestolbrukere, hest 
og vogn, og Amcar – kortesje for frakting av stafettpinnen!  Vårt mål er at Kløverstafet-
ten skal bli et utstillingsvindu for en del av mangfoldet i bygda, fra Familieparken i sør til 
Nordlandsgrensa i nord. Stafetten tar en pause utenfor HOLMENKOIA, der det blir en 
markering av NKS 125 ÅR, med jubileumskake, taler, sang og musikk.                                                                 
Komiteen møtes på nytt 14/7 for planlegging av detaljene. I etterkant blir info gitt til 
medlemmene og plakater satt opp. Vi satser allerede på god - vær og topp oppslutning! For 
spesielt interesserte har «Kløverstafetten 2021» en egen FB – side, der vi daglig kan føl-
ge stafettpinnen på sin kreative ferd gjennom landet. 
 
STERK OG STØDIG har på nytt blitt et aktuelt prosjekt for oss!  Sammen med Nams-
skogan Kommune, søkte våre to Sanitetsforeninger om midler til oppstart av STERK OG 
STØDIG i 2020. Men pga korona’n ble prosjektet satt på vent – inntil nå: Vår samarbeids-
partner fysioterapeut Laila Domås, har nylig vært i kontakt med kursholdere, som har 
sagt seg villige til å komme for å skolere instruktører før oppstart  til høsten. Planene vi-
dere er å innlemme STERK OG STØDIG i TORSDAGSKLUBBEN på FRIVILLIGSEN-
TRALEN, der TRIM og TRIVSEL skal gå hånd i hånd. Mer info kommer etter hvert 
som prosjektet blir mer konkret. Vi gleder oss allerede til å bli stødigere og sterkere i 
hverdagen!  

GOD SOMMER 2021 
TIL ALLE MEDLEMMER, SYMPATISØRER, 

 LODDKJØPERE, BRUKERE av våre TILBUD og LESERE! 
Mvh Namsskogan Sanitetsforening v/Bjørg Myran (leder)  





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. 

TUSEN TAKK! 
 

27. mai ble det arrangert en flott  
utekonsert utenfor Omsorgssentret.  

 
Vi ønsker å rette en stor takk til Syngende 
husmødre og Gromgutan for en minnerik 

ettermiddag.  
 

Hilsen oss alle i hjemmebasert omsorg  
og Omsorgssenteret.  



Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni 
  

Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i  
Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan  
benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koro-
nasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI  
utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbe-
handlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar 
kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona. 
 
Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koro-
nasertifikatet i posten.  
Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19. 
Sertifikatet består av to deler: 
• Koronasertifikat for innenlands bruk 
• Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området 
 
Trenger alle koronasertifikat? 
Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronaserti-
fikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på 
større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.  
 
Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer 
som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å 
få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.   
  
Fra i dag kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin fol-
keregistrerte adresse. Se mer informasjon under.  
 
Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen  
Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90  
dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon 
eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis 
du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv. 
 
Det er mange som tar kontakt for bistand. For at vi skal kunne hjelpe personer som ikke har 
andre alternativer, anbefaler vi at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat  
om å gjøre det.  
 
Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:  
1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer 

2. Ring informasjonstelefonen for korona: 

• Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag. 
• Fra Norge: 815 55 015 
• Fra utlandet: +47 21 89 80 42 
 
Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og 
din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det 
som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifi-
katet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg. Hvis du har 
gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.  
  
Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få  
tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er 
gyldig i 24 timer. 
  
Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen 

http://www.helsenorge.no
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/


STORTINGS- OG  
SAMETINGSVALGET 2021 

 
Tidligstemmegivning 
Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.  
 
Forhåndsstemmegivning 
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til 10. september.  
 
Det kan tidlig- og forhåndsstemmes på kommunehuset i Namsskogan.  
Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 09:00 og 15:00.  
 
Det vil i tillegg gjennomføres forhåndsstemmemottak på følgende steder:  
• Frivilligsentralen på Brekkvasselv: 8. september kl. 09:00-11:00 
• Skorovatn S-Lag:    8. september kl. 13:00-15:00 
• Namsskogan omsorgssenter:  2. september kl. 10:00-13:00 
 
Husk legitimasjon. 
 
Stemme hjemme 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan 
be om å få stemme hjemme.  
 
Hjemmestemming utføres i uke 36. Ta kontakt med serviceavdelingen på tlf. 74 33 32 00 
eller via e-post postmottak@namsskogan.kommune.no for å avtale tidspunkt.  
 

              
                -Valgstyret i Namsskogan- 
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