


Namsin       Nr.  5/2020   36. 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 2020 - ”INNLEVERINGSFRISTER” 
  

Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2020. 
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med  

Elva/Namsskogan IL vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist. 
 

Namsin nr:  Innleveringsfrist: 
 6    Fredag 21 august 

 7    Fredag 16 oktober  
 8    Fredag 13 november 
 9    Fredag 11 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 
29: Konserten «Alt bli bra» med Thomas Brøndbo i Namsskoganhallen klokken 19.00. Se eget oppslag! 
Juli: 
12:  Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00 m/Dåp. 
August: 
02: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell klokken 11.00. 
17: Første skoledag! 
September: 
04-05: «Historisk helg» 
04: Arrangement ved Millavassdammen klokken 18.00. Arr: Namsskogan historielag. 
04: Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00. 
05: Finnvollfjellet Rundt på sykkel. Se eget oppslag! Arr: Elva/Namsskogan IL. 
05: Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. 
05: Bodene åpner på Brekkvasselv. Fest m/Stage Dolls på kvelden. Mer senere! 
05-13: Friluftslivets uke 2020!
06: Markering på Majavatn. Arr: Majavasstragediens venner. 
08: Kommunestyremøte. 
10: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
13: Jubileumsgudstjeneste Bjørhusdal kapell 50-år klokken 16.00. 
17: Sannes & Ødegaards Astroshow «Out of Space» i Namsskoganhallen klokken 19.00.   
24: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
Oktober: 
11: Gudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00 m/presentasjon av konfirmanter. 
13: Kommunestyremøte. 
15: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
29: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Brekkvasselv (Frivilligsentralen) klokken 12.00.  
18: TV-Aksjonen 2020. 
November: 
08: Gudstjeneste i Trones kirke kl 18.00.  Vi minnes de døde - Allehelgen. 
10: Kommunestyremøte. 
12: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
14: Basar i Namsskoganhallen. Arr: Namsskogan sanitetsforening. 
26: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Trones (Namsskogan Hotell) klokken 12.00. 
29: Lysmesse i Bjørhusdal kapell klokken 18.00. 1. advent. 
Desember: 
10: Møte i Namsskogan Pensjonistlag på Namsskogan (Vertshuset Nams-Inn) klokken 12.00. 
10: Kvinnehelsedag på legekontoret mellom klokken 1000-1400 v/Jordmor. 
15: Kommunestyremøte. 
22: Skolegudstjeneste i Trones kirke klokken 08.00. 
22: Skolegudstjeneste på Namsskogan skole klokken 10.00. 
24: Julegudstjeneste i Skorovatn kapell klokken 13.30. 
24: Julegudstjeneste i Trones kirke klokken 16.00. 
26: Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 
28: 4-juledagsfest på Trones grendehus. Arr: Fosskailln gammeldansklubb. 

 

NB! Fristen for å levère inn stoff til neste  
Namsin er satt fredag 21.08.2020 innen kl.12.00.  

 

Til alle som kjøpte lodd i forbindelse med 17.Mai   
Vi vil også takke alle premiegivere for mange flotte premier, korpset og 
drillere   Selv om dette ble en litt annerledes feiring, ble det et kjempe 
oppmøte og en trivelig stund ved omsorgssenteret. Heldig med været 

var vi også    
 

                              GOD SOMMER ønskes fra elver og foreldre/foresatte  
i 8.klasse ved Namsskogan skole   



Tilskudd til etablering og oppgradering  
av utstyrssentraler - 2020 

 
Trøndelag fylkeskommune inviterer med dette brevet kommuner,  
Frivilligsentraler, lag- og foreninger m.m tilhørende i Trøndelag til å  
søke på tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler 2020. 
 
I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen 2020 – 2023 med  
budsjett 2020 i fylkestinget i desember 2019, vedtok fylkestinget å videreføre suksessen med 
«Oppstartmidler til etablering utstyrssentraler 2019».  
I tillegg ble det i Hovedutvalg for kultur i november 2019 vedtatt at restbeløp fra tildelingen i 2019 
skal øremerkes en støtteordning hvor eksisterende utstyrssentraler kan søke om støtte til oppgra-
dering av utstyr. Dette betyr  
at for 2020 tilbyr Trøndelag fylkeskommune to ulike støtteordninger 
øremerket utstyrssentraler: 
1. Støtte til etablering av utstyrssentraler 
2. Støtte til oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler 
 
Formålet med tilskuddsordningene er: 
1. Å bidra og motivere til at det etableres flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports- og 
friluftsutstyr blir tilgjengelige i flere nærmiljø enn i dag. 
2. Bidra og motivere til at eksisterende utstyrssentraler rundt i Trøndelag får oppgradert og / eller 
utvidet sitt utvalg av sports- og friluftsutstyr for utlån i nærmiljøet. 
 
Målet for begge ordningene er og å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktivi-
teter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status. Støtteordningene gjelder kun for 2020 og har 
søknadsfrist 1. september. 
 
Søknadsskjemaene for ordningene finnes om kort tid på www.regionalforvaltning.no. 

INNBYGGERUNDERSØKELSE 
 
Namsskogan kommune ønsker innspill til omstillingen.  
Som dere kjenner til er Namsskogan kommune i ferd med å gjennomføre en omstillingsprosess. 
Det har vært nedsatt arbeidsgrupper på alle tjenesteområdene. Disse har nå sendt sine innspill til  
strategisk ledelse. På grunn av Koronapandemien ble det ikke mulig å få gjennomført de planlagte  
folkemøtene. Vi har derfor valgt å produsere informasjonsfilmer som legges ut på sosiale medier og  
på Namsskogan kommunes hjemmeside. Vi håper dere finner informasjonen nyttig.   
 
Namsskogan kommune ønsker også at våre innbyggere  kommer med innspill til omstillingen.  
Vi har derfor utarbeidet et skjema på hjemmesiden vår, hvor alle som ønsker kan komme med innspill.  
For de som ikke har tilgang til eller ikke ønsker å benytte  internett, kan vi tilby felles visning av filmene 
på Frivilligsentralen på Brekkvasselv. Dere er hjertelig velkommen dit onsdag 12. august kl 1400.  
Der kan dere også få hjelp til å levere innspill.  
 
Innbyggerundersøkelse. 
Namsskogan kommune gjennomfører i løpet av sommeren  
innbyggerundersøkelse. Dere vil motta link til undersøkelsen 
via post (elektronisk eller vanlig post). Undersøkelsen må  
besvares elektronisk.  
 
Det er viktig at flest mulig tar seg tid til å svare på denne,  
selv om den er omfattende. Gjennom innbyggerundersøkelsen  
ønsker  kommunen å måle kommunens omdømme som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og 
befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer.  
   

Frist for å levere innspill og å svare på  
innbyggerundersøkelsen er 16. august. 

 
Med vennlig hilsen 

Mildrid Hendbukt-Søbstad 
Rådmann 







Namsin for 10 år siden:      
Nr. 5 / 2010 

Informasjon fra NTE Entreprise AS om videre  

fremdrift fiberutbygging Namsskogan kommune. 
 

Vinteren over og telen har for det meste sluppet taket og  

NTE Entreprise AS fortsetter nå utbygging av fiber til heimen i Namsskogan. 

 
Fremdrift: 
Det har vært mye tele i vinter og vår slik at vi er flere uker forsinket med oppstart på gravingen iht planen. 
Justert fremdriftsplan er under revidering og vil bli lagt ut på hjemmesidene til Namsskogan kommune og 
hos NTE kundeservice. 
 
Oppkopling av kunder: 
Oppkoplingsplan for hvert område vil også bli lagt ut på nettsidene til kommunen og hos NTE kundeservice. 
Det er nå meget viktig at alle som ikke har utført utvendig og innvendig egeninnsats gjennomfører dette og 
melder inn til NTE kundeservice på tel 07400. Det har vært noe informasjon fra kundeservice om at innven-
dig egeninnsats skal utføres av NTE. Dette er ikke riktig hvis dere ikke har bestilt dette i kontrakten.  
Oppkopling vil skje samlet for hvert område. Hvis det er noen som ikke er ferdige med dette når vi kopler 
området ditt etter plan, må forvente at de blir koplet til slutt etter at vi er ferdige med de andre områdene. 
Dere som ikke har mottatt kundepakker vil få dette utlevert i uke 25. 
 
Oppussing: 
NTE Entreprise AS vil sammen med underentreprenør og kommunen, gjennomføre en befaring ila kort tid  
på de områdene som er ferdige gravd. Plan for dette legges ut på nettsidene for kommunen. Grunneier som  
ønsker å delta kan ta kontakt med Bjørn Tore Nordlund i Namsskogan kommune på mobil: 915 92 799. 
 
Planlegging Grøndalselv - Skorovatn: 
Planer er ferdige og godkjent av kommunen, men NTE mangler grunneieravtaler for graving og skogrydding 
på noen eiendommer mellom Grøndalselv og i Skorovatn. Det vil gå ut brev til alle som blir berørt denne 
uke. Vi kommer også til å ta kontakt direkte for å få fortgang i prosessen. NTE Entreprise AS ønsker svar så 
fort som mulig på disse og helst innen 25.06.2010. 

                                      
 

Kom og bli med på fagdag  

SMIL og RMP. 
 

For deg som søker, tenker å søke eller er interessert 

i å lære mer om SMIL (spesielle miljøtiltak) og/eller 

RMP (regionale miljøtilskudd) inviteres det til fagdag 

onsdag 26.august kl. 10.00 – 15.00 på Tunnsjøen 

samfunnshus.  

 

Det er lagt opp til befaring i nærområdet etter lunsj. 

Lunsj serveres fra kl. 11.30 – 12.00. 

 

 

 

 

Er det noen spørsmål i forbindelse med fagdagen 

kan Synnøve kontaktes på tlf. 90771485 eller Ann 

Kristin på tlf. 48231037. 

 

Velkommen! 
 

Hilsen Landbrukskontoret  



FØLGENDE ER VEDTATT AV  
KOMMUNESTYRET I MØTE 12.05.20: 
 
KJØP AV BIL - BILER - OPPFØLGING LEASINGBI-
LER UTGÅENDE AVTALER  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune går til innkjøp av en varebil som 
skal benyttes i hjemmetjenesten.  
2. Rammen settes til netto 320.000,-.  
3. Investeringen finansieres ved bruk av lån 320.000,- 
 
KVARTALSRAPPORTERING 1 KVARTAL 2020 
Vedtak: 
Kommunestyret tar budsjettavviksanalyse og HMS-rapport 
januar – mars 2020 til etterretning. 
 
FORVALTNING AV UTBYTTE FRA NTE I NAMS-
SKOGAN KOMMUNE   
Vedtak: 
Namsskogan kommune vedtar følgende «Vedtekter for 
Namsskogan kommunes NTE – Fond»  
VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES NTE – 
FOND  
 §1 Fondet består av: Utbytte som Namsskogan kommune får 
på grunnlag av sin eierpost i NTE. Namsskogan kommune 
eier p.t. 4,43% av aksjene og får utbytte hvert år ut fra dette 
basert på selskapets resultat og utbyttemodell.  
  
§2 Formål: Fondet skal brukes til å fremme vekst i Namssko-
gan kommune med fokus på samfunnsutvikling, næringsut-
vikling og stedsutvikling.  
  
§3 Årlig handlingsregel:  
a) 20% overføres til felles fond for Namdalen som forvaltes 
av Namdal regionråd med egne retningslinjer, jfr.  
Kommunestyrevedtak sak 53/2017 den 5.09.2017.  
b) 50% benyttes til ulike samfunnsutviklingstiltak i henhold 
til vedtektenes §4.  
c) 30% settes av til en reserveandel og benyttes i henhold til 
vedtektenes § 5.  
  
§4 Utviklingsandelen kan benyttes til:  
a) Tiltak som i stor grad hever kvaliteten på bolyst og bidrar 
til vekst i Namsskogan kommune. Det omfatter også tiltak 
som tilrettelegger for økt næringsutvikling i kommunen. Det 
kan være tilrettelegging av næringsområder eller tilskudd til 
fellestiltak i næringslivet som skaper økt vekst og flere ar-
beidsplasser. Fondet kan benyttes til oppstartstøtte ved  
etablering av Næringsselskap i en avgrenset tidsperiode.  
b) Tiltakene skal være kommunale eller i samarbeid med 
andre. Fondet skal ikke benyttes til direkte bedriftsstøtte, men 
kan gå til fellessatsinger der kommunen også deltar. Ved støt-
te til samarbeid med næringslivet og andre skal hovedprinsip-
pet være at Namsskogan kommune sin andel ikke skal over-
stige 50% av tiltakets kostnader.  
c) Fondet kan gå til direkte finansiering av tiltak eller benyt-
tes til kapitalkostnader på lån til godkjente utviklingstiltak. 
Slike lån må opptas særskilt og ikke legges sammen med res-
ten av kommunens låneportefølje. Dette slik at det blir enkelt 
å følge med på nedbetaling og renter. Hvis fondet benyttes til 
kapitalkostnader skal dette kun gjelde for kommunens egne 
investeringer/utviklingstiltak.  
d) Fondet skal ikke benyttes til vedlikehold eller andre oppga-
ver som naturlig hører inn under kommunens drift.  
  
§5 Reserveandelen kan benyttes til:  
a) Dekning av løpende forpliktelser som kommunen har påtatt 
seg via utviklingsandelen hvis noen av forutsetningene skulle 
endres. Det kan være lavere utbytte enn forutsatt eller at ren-
tene stiger på lån som er tatt opp til finansiering av tiltak 
nevnt under §4. Ved bruk av reserveandelen til formål nevnt 
ovenfor, skal det gjøres egne vedtak i fondsstyret for det en-

kelte tilfelle.  
b) Kjøpe aksjer i NTE fra andre eiere som ønsker å selge eller 
bistå med kapital til NTE hvis selskapet har behov for å hente 
inn midler fra sine eiere.  
  
§6 Forvaltning av fondet. Formannskapet er fondsstyre.  
Delegasjon av bevilgningsfullmakt følger kommunens dele-
gasjonsreglement. Fondsmidlene settes på rentebærende kon-
to og renter tilføres reserveandelen av fondet. Fondets virk-
somhet rapporteres som en del av kommunens årsmelding.  
  
§7 Regelverk og forhold til internasjonale forpliktelser på 
statsstøtteområdet. Fondet skal forvaltes i tråd med det til 
enhver tid gjeldende regelverk for offentlig støtte. Bruken av 
fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk 
Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.  
  
§ 8 Godkjenning av vedtekter.  Vedtektene revideres innen i 
juni 2023.Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunesty-
ret, men skal ligge innenfor undertegnet avtale i forbindelse 
med aksjeoverdragelsen, K-sak 8/2017 den 28.02.2017. 
 
RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER FOR NAMS-
SKOGAN KOMMUNES BEVILLINGSPOLITIKK 2020 
- 2024   
Vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar retningslinjer og  
prinsipper for Namsskogan kommunes bevillingspolitikk 
2020 - 2024. 
 
NK - RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL  
VEI- OG DRIFTSTILTAK I SKOGBRUKET FOR 
KOMMUNENE I NAMDAL  
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune slutter seg til et administrativt  
samarbeid om forvaltning av Forskrift om tilskudd til nærings
- og miljøtiltak i skogbruket, den del som omfatter tilskudd til 
veg (§ 5) og vanskelig terreng (§ 7).  Samarbeidet omfatter 
kommunene i Namdalen, og trer i kraft 01.01.2020.  
2. Namsskogan kommune godkjenner Retningslinjer for  
tilskudd til vei- og driftstiltak i skogbruket 2020 - 2023, jf. 
vedlegg.  
3. Namsskogan kommune stiller sin årlige tildeling av  
veg- og driftsmidler fra Fylkesmannen til rådighet for en  
felles pott for Namdalens kommuner v/skogsvegrådet.  
4. Kommunen delegerer myndighet til administrasjonen når 
det gjelder disponeringen av kommunens tildelte veg- og 
driftsmidler i tråd med punkt 3. 
 
KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 9/20   
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar orienteringen til etterretning, men  
påpeker at kommunale gebyrer som baserer seg på selvkost-
prinsippet gjennomgås og at kommunestyret får en sak om 
dette fra rådmannen.   
2. Kommunestyret orienteres om de konsekvenser den mang-
lende iverksetting av omstilling har på kommunestyrets  
budsjettvedtak.  





Frivillige lag- og organisasjoner 
kan søke momskompensasjon 

 
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner 
søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stif-
telsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard 
kroner i momskompensasjon. 
 
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag- og 
organisasjoner må sende søknad via sentralled-
det som ofte har frist tidligere. Husk at alle som 
søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.  

 
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du 
på www.lottstift.no      



Kurskalenderen er oppdatert ut året. Ta en kikk og 
meld på de ansatte der på relevante kurs.  
https://skogmoindustripark.no/hva-skjer/ 
 
Nytt av året er NESO sin formannskole som  
kommer til Namsos, det kan gi et kompetanseløft 
for deg eller noen av dine ansatte.  
 

Med vennlig hilsen 
Marius Ness Huseklepp 
Prosjektleder 
Marius@skogmoindustripark.no 
Tel: 98661883 
Overhallsvegen 2149 
7863  Overhalla 
www.skogmoindustripark.no 

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER: 
 
FRIVILLIG INNSATS og DUGNAD er viktige bærebjelker i det norske samfunnet,  
både nasjonalt og lokalt. Siden korona – utbruddet i mars, har vi alle deltatt – og deltar 
fortsatt – i dugnaden mot Covid 19, ved å overholde de foreskrevne smittevernreglene fra 
myndighetene. Da fire ivrige Sanitetsdamer og to trauste Husstandsmedlemmer, var  
samlet til vårdugnad utenfor Holmenkoia 9/6, var det uproblematisk å delta både på den 
nasjonale og den lokale dugnaden samtidig! Og slik må det fortsatt være:  uansett 
hvilke aktiviteter vi arrangerer, må de rådende smittevernreglene ligge i bunnen. 
 
UTEOMRÅDET VED HOLMENKOIA er nå klart for sommerbesøk;  bord og benker er 
skrubbet og vasket, blomster er plantet i potter og kar, trær tatt bort for å gi plass til 
sol og blå himmel. Alle er velkomne til å nyte Holmenkoia`s sommeridyll ved vakre  
Namsens bredd. 
 
KITTY`s SOLIDARITETSMARSJ har vært på sakskartet i styret for Namsskogan 
Sanitetsforening det siste halvåret. Når dette leses er Kitty Vassdal godt i gang med sin 
marsj, som startet ved Nordlandsporten 21/6 kl 11. Kitty valgte Namsskogan Sanitetsfo-
rening som en av sine samarbeidspartnere for marsjen sin. Hun er selv medlem i vår fore-
ning, og vet at NKS i alle år har stått på barrikadene for bedre folkehelse. Hun opplevde 
alle foreldres mareritt våren 2018, da hennes eldste sønn tok sitt eget liv. I sin egen 
sorgprosess vokste det seg fram en visjon om å gå. Etter hvert konkretiserte visjonen 
seg til å bli en SOLIDARITETSMARSJ, der hennes mål er å sette SELVMORD på  
samfunns – agendaen som et stort folkehelseproblem, med ÅPENHET som sitt eneste 
våpen. Nsk Sanitetsforening er stolt over å være Kitty`s samarbeidspartner,   
og ser fram til å følge henne på Solidaritetsmarsjen, både fysisk og på sosiale media. 
 
KLØVERKAFFE i HOLMENKOIA for Omsorgssentret,  Bo- og Miljø og boligene omkring, 
har vært vår sommeraktivitet de seinere årene, i år må vi tilpasse oss smittevernreglene, 
og kun satse på Kløverkaffe utendørs. Det betyr at værgudene er våre viktigste samar-
beidspartnere, så plakater blir plutselig satt opp når langtidsvarslet lover finvær! 
 

GOD SOMMER 2020! 
Bjørg Myran (leder) 

 

TRONES IL ~ SOMMERTRIM 
 

Trones IL`s sommertrim starter på Mandag. 
Det er en enklere utgave av Adventskalenderen. 

Enkle poster rundt om kring på Trones,  
du kan sykle eller gå eller begge deler. 

 
Fås kjøpt hos Siv Anita Lindsetmo  

eller Kari Skarstad. 
 

Koster kr. 50,- 
 

Fine premier. 
 

GOD SOMMER 

mailto:Marius@skogmoindustripark.no
https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.skogmoindustripark.no&umid=3a12ddc0-df15-4335-bb8c-5028c7b9b163&auth=f3ff2875ce1ec4c066e339ca0ee570bc3188b9ee-299f463ac055421d04064bb8006ae45045e49e81


GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN 

 
12. juli    Gudstjeneste i Trones kirke kl 11.00.  m/Dåp. 
02. august    Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 11.00. 
04. september   Samtalegudstjeneste i Trones kirke kl. 18.00. 
05. september    Konfirmasjon i Trones kirke kl. 11.00.  
13. september   Jubileumsgudstjeneste Bjørhusdal kapell 50-år kl. 16.00. 
11. oktober   Gudstjeneste i Trones kirke kl 11.00.  m/presentasjon av konfirmanter. 
08. november   Gudstjeneste i Trones kirke kl 18.00.  Vi minnes de døde. 
29. november   Lysmesse i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 1. advent. 
22. desember   Skolegudstjeneste i Trones kirke kl. 08.00. 
22. desember   Skolegudstjeneste på Namsskogan skole kl. 10.00. 
24. desember   Julegudstjeneste i Skorovatn kapell kl. 13.30. 
24. desember   Julegudstjeneste i Trones kirke kl. 16.00. 
26. desember   Gudstjeneste i Bjørhusdal kapell kl. 18.00. 2-juledag. 

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

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

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

 

HJERTELIG TAKK! 
 

Hjertelig takk til Hornmusikken som spilte  
så fint, hjertelig takk til flinke Drillpiker, hjertelig 

takk til alle som sang  
bursdagsangen på 17 Maidagen. 

Alt satte en ekstra spiss på  
dagen for både Eli og meg. 

 
Joralv 

 

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND 

 

Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til  

Astrid Oline Fossmo 

Sonja Annie Bjørhusdal 
 

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=


RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN  
BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING  

(BIO TRØNDELAG) for 2020  
(BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i større bedrifter) revidert  

 
1. Bakgrunn  
Grunnlaget for Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av 
tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) 
er føringer i Trøndelagsplanen, Strategi for innovasjon og 
verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag, 
med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/
strategier og andre føringer fra politiske vedtak. Her omtales 
retningslinjene for ordningen.  
 
2. Kort om BIO Trøndelag  
Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 
01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er 
styrket i regjeringens krisepakker for næringslivet ifm. korona
-utbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 mil-
lioner i BIO-midler for 2020. Fordeling av rammene mellom 
ordningene BIO1 og BIO2 og mer omfattende Kompetanse-
tiltak i større bedrifter er  følgende:  
BIO1 for bedrifter med færre enn 50 ansatte: 13,2 mill.kr   
BIO2 for bedrifter med flere enn 50 ansatte: 5,0 mill.kr   
Mer omfattede Kompetansetiltak i større bedrifter over 250 
ansatte: 5,0 mill.kr   
 
Bedrifter gis støtte etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak 
artikkel 31. Ordningen er permanent, men retningslinjene og 
de økonomiske rammene er tilpasset dagens situasjon og kan 
endres.  
 
3. Formål  
Formålet med ordningen er kompetanseheving for å hindre 
utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige 
konsekvenser som følge av koronasituasjonen.  
 
4. Hvem kan få støtte?  
I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien1 
som er spesielt rammet av koronasituasjonen.  
BIO1: Små bedr ifter  og enkeltpersonforetak (inntil 50 
ansatte) med omstillingsbehov og mulighet for videre utvik-
ling gjennom kompetansetiltak. Eksempler på prioriterte 
bransjer er opplevelses-næringene herunder reiseliv, kultur-
næringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restau-
rantbransjen i Trøndelag.  
BIO2: Mellomstore og store bedr ifter  (over  50 ansatte) 
med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjen-
nom kompetansetiltak. De prioriterte områdene i verdiska-
pingsstrategien er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og 
smarte samfunn.  
Mer omfattende Kompetansetiltak i større bedrifter: Store 
bedrifter (over 250 ansatte) med omstillingsbehov og mulig-
heter for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.  
 
5. Hva kan det gis tilskudd til?  
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæ-
ringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. 
Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader 
(kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. 
Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Se pkt. 6, underpunkt 
11 nedenfor for spesifikasjon for BIO 1.  
Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permit-
terte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Forøvrig vises til 
det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.  
Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæ-
ringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte 

skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.  
Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstil-
lingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av 
bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at 
virksomheten vil klare å gjennomføre planen.  
Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og 
markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant 
annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering2 og språk-
kunnskaper.  
 

6. Øvrige vilkår for støtte for BIO1 og BIO2  

1. Samlet støttebeløp til virksomheter er: o For BIO 1 maksi-
malt kr 300 000,-.  

o For BIO 2 maksimalt kr 600 000,-.  
2. Søknad må inneholde opplæringsplan (beskrivelse av tilta-
kene) og kostnads- og finansieringsplan.  
3. Det gis kun støtte til private bedrifter.  
4. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 60% av totale kost-
nader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søk-
nad.  
5. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre 
enn 26 uker.  
6. Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 75% 
av tilsagnet ved oppstart av tiltaket.  
7. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjen-
nomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no  
8. Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges 
(geografisk differensiering).  
9. Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter på 
det tidspunktet det innvilges støtte. Det redegjøres for egen 
økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskje-
maet i www.regionalforvaltning.no.  
10. For BIO1 spesifiseres at: o Det kan i tillegg gis støtte til 
lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltaker-
ne i opplæringsperioden. Eventuelle lønnsutgifter for ansatte 
må være direkte knyttet til ansattes tidsbruk i opplæringstilta-
ket og dette dokumenteres ved rapportering.  
 
o Eksterne utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid ut-
gjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.  
o Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke oversige 2/3 av støttebe-
rettiget beløp.  

o Som egeninnsats godkjennes både kontante midler og eget 
arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: kr 500,- pr. 
time. Dokumenteres med timelister.  
 

7. Øvrige vilkår for støtte til mer  omfattende Kompetan-
setiltak i større bedrifter  

1. Bedrifter som er interessert i mer omfattende kompetanse-
tiltak bes ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune for drøf-
ting av mulige kompetansetiltak.  

2. Ber om tilbakemelding innen 1. oktober.  

3. Tiltakene vurderes og utvikles i samarbeid med Innovasjon 
Norge og partene i arbeids- og næringslivet.  
 
8. Klagebehandling  
Vedtak om tildeling av tilskudd fra BIO Trøndelag anses som 
enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestem-
melser. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.  
 
9. Når kan du søke?  
Søknad fremmes gjennom www.regionalforvaltning.no  
BIO1 har  ingen søknadsfr ist. Innkomne søknader  be-
handles fortløpende.  
BIO2 har  ny søknadsfr ist 1.oktober  2020.  
Innkomne søknader behandles fortløpende  
 
Kompetansetiltak i større bedrifter har  ingen  
søknadsfrist, men interesserte må gi beskjed snarest og  
innen 1.oktober 2020.  





SAMARBEIDSAVTALE FOR VERTSKOMMUNESAMARBEID  
OM DE SOSIALE TJENESTENE I NAV INDRE NAMDAL  

 
Namsskogan kommunestyret har vedtatt en vertskommunesamarbeid om de sosiale tjenestene i NAV 
Indre Namdal.  
 
Namsskogan kommune har tidligere vurdert fordeler og ulemper med en vertskommuneorganisering av 
de kommunale tjenestene i NAV. 
 
Vertskommuneavtalen dekker de områdene som både vertskommunen og samarbeidskommunene ønsker 
skal være med. Prosjektrapporten beskriver status pr i dag og hvordan en ser for seg den kommunale 
prosessen framover, samt at den utdyper enkelte forhold mellom vertskommunen og samarbeidskommu-
nene (økonomi, virksomhetsoverdragelse m.m). Etablering av vertskommune for de kommunale tjenes-
tene i Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik kommune påvirker også organiseringen av NAV Indre 
Namdal.  
 
NAV er et partnerskap som består av kommunal og statlig styringslinje. Det må igangsettes en felles 
prosess med NAV Trøndelag (statlig styringslinje) for å etablere en felles enhet, som ivaretar innbygger-
ne i alle kommunene. Grong kommune som vertskommune må ta ansvar for at dette blir iverksatt. Det 
vises her til pkt. 1.5 i samarbeidsavtalen hvor rådmannen i Grong gis fullmakt til å forhandle med NAV 
Trøndelag om ledelse og fordeling av tilhørende ledelsesressurs for NAV Indre Namdal. Per i dag løses 
dette ved at kostnad til ledelse, deles mellom stat og kommune etter en fordelingsmodell basert på antall 
stillinger.  
 
I de fire kontorene er fordelingen i dag på 7 statlige stillinger og 5 kommunale stillinger. Dette innebæ-
rer en kostnadsfordeling på 58% (stat) og 42% (kommune). Fordelingsnøkkelen baserer seg på beman-
ning pr 01.09. året før regnskapsåret. Samarbeidet i NAV Indre Namdal vil medføre økte kostnader for 
Namsskogan kommune. Rådmannen vil likevel anbefale at avtalen inngås. Dette skyldes i hovedsak at et 
samarbeid vil i langt større grad gi trygge, gode og stabile tjenester for innbyggerne i Namsskogan.  
 
Vedtak: 
1. Namsskogan kommune vedtar Samarbeidsavtalen for de sosiale tjenestene mellom Grong kommune  
(vertskommune) og Namsskogan, Lierne og Røyrvik kommune (samarbeidskommunene), jfr.  
vedlegg 1. 
2. Ordføreren gis fullmakt til å gjøre mindre, ikke prinsipielle, endringer i avtalen og til å undertegne  
avtalene med samarbeidskommunene.  
3. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av vertskommunesamar-
beidet 01.06.2020, når samarbeidskommunene har godkjent og underskrevet vertskommuneavtalen.  
4. Grong kommune får ansvaret for å iverksette felles prosess med NAV Trøndelag for å etablere  
NAV Indre Namdal som en enhet.  
Begrunnelse:  
Det er viktig med trygge, gode og stabile tjenester for innbyggere i Namsskogan kommune.  

 

SOMMERRUTER AtB 
 

Mandag til fredag fra NSK til Steinkjer  
kl 07.00 korrespondere med buss til Namsos 
 
Lørdag fra Grong til Steinkjer  
kl 08.30 (OBS! Bestillingstransport fra NSK) 
 
Retur fra Steinkjer kl 12.25 mandag og fredag  
korrespondere med buss fra Namsos 
 
Retur fra Steinkjer kl 13.50 tirsdag, onsdag og torsdag  
korrespondere med buss fra Namsos 
 
Retur fra Steinkjer (Amfi) kl 14.55 lørdag  

 

Henting av avfall til  
gjenbrukstorg! 

 
Ønsker du/dere at vi kan hente ditt avfall som 

vil skal leveres på gjenbrukstorg i Bjørhusdalen. 
 

Ta kontakt med Brit Bjørhusdal på  
mob: 971 12 161 for avtale. 



TRIM OG TRIVSEL 

2020 

Skorovas Liv Frivilligsentral og Skorovas IL 

arrangerer i år Trim og Trivsel 2020. Dette er tredje året vi har denne «konkurransen». I år er Trim og 

Trivsel digitalisert med usynlige poster og bruk av en app for å «sjekke inn» på postene. Totalt vil det  

bli om lag 25 poster som finnes ute i området rundt Skorovas. Noen er nærposter, og andre vil kreve litt 

mer. Vi bruker samme app, Trimpoeng, som På topp i Namsskogan 2020 så her er det bare å bytte  

mellom konkurransene. Hvordan dette gjøres finnes det informasjon om på hjemmesida til  

konkurransen, http://www.trimpoeng.no/i/skorovas20/  . Vi ønsker alle namsskoginger velkommen til  

Skorovas for mange fine turer, og terskelen for å finne postene er ikke veldig høy. 

 

JORDMORTJENESTEN  
INFORMERER:  

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

 

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

 

Vi ønsker nå å tilby egne dager der jordmor er  
tilgjengelig på legekontoret for timer til celleprøver og 

prevensjon. Time kan bestilles på legekontoret   

 

Kvinnehelsedager høsten 2020 kl 1000-1400: 

Torsdag 10. September 
Torsdag 15. Oktober 
Torsdag 12. November 
Torsdag 10. Desember 

 

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

 

Velkommen!    
 

Hilsen Jordmor Janne V. Vik  

TREKNING TRIMBØKER 
ELVA/NAMSSKOGAN IL 2019/2020 

 

LISSRUBBEN:  
VIBEKE O. MELLINGEN 
 
YTTERELVA/FOSSMOEN:   
MAY IREN TORSETH 
 
BREKKVASSMOEN:    
AINA HOEM 
 
FABRIKKEN:     
SVEIN SØRUM 
 
SKYTTERHUSET:     
ANNI VOLLAN 
 
FRØYNINGSDALEN:    
RAGNHILD SMALÅS 
 
HÅPNESKLOMPEN:    
EVEN FJELDAVLI OTNÆS 
 
HØYDEBASSENGET:    
KAREN PEDERSEN 
 
MELLINGSDAMMEN:    
ANN KRISTIN VATSHAUG   

 
COOP GAVEKORT ER GITT AV  

ELVA/NAMSSKOGAN IL 
 

GRATULERER TIL ALLE VINNERNE 
TRIMGRUPPA TAKKER ALLE SOM HAR 

BESØKT TRIMKASSENE SISTE ÅRET  
GI BESKJED HVIS BOKA ER UTSKRE-

VET ELLER HVIS DEN ER ØDELAGT.  
 

Elva/Namsskogan IL Trimgruppa  
16.06.2020 / Styret 

http://www.trimpoeng.no/i/skorovas20/




PRISEN  

"ÅRETS NAMSSKOGING 2020" 
 

Forslag på kandidat(er) sendes  
innen 13. September 2020.  

  
Namsskogan kommune ønsker at du/dere som innbygger, 
lag/forening eller bedrift sender inn forslag på kandidat til 
«Årets Namsskoging 2020».  
 
Retningslinjer:  
1. Prisen Årets Namsskoging har som formål å tjene som in-
spirasjon for alle i Namsskogan kommune og skal være en 
honnør fra det offentlige til enkeltpersoner, lag, organisasjo-
ner, bedrifter eller institusjoner (listen er ikke uttømmende) 
som på en positiv måte har vært med og gjort innsats i eller 
for Namsskogansamfunnet. Samfunnsnyttig og oppofrende 
innsats vil bli vektlagt i valg av prisvinner. 
2. Prisen skal, som hovedregel, gå til prisvinner i Namssko-
gan kommune, men kan også tildeles andre med tilknytning 
til kommunen. 
3. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger. 
4. Prisen består av en plakett/diplom og et pengebeløp.  

Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbudsjettet. 
5. Alle innbyggere, bedrifter, lag og foreninger i Namsskogan 
kommune kan etter kunngjøring komme med skriftlige for-
slag på priskandidater. Forslag må være begrunnet. 
6. Formannskapet avgjør hvem som får prisen. Formannska-
pet er ved valg av prisvinner ikke bundet av å velge en av 
kandidatene som er foreslått, men kan velge å gi prisen til 
andre eller unnlate å tildele prisen. Formannskapet skal be-
strebe seg på å gjøre et enstemmig vedtak i lukket møte. 
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling og 
kunngjøring av prisvinner(e). 
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføreren eller 
den han bemyndiger. 
9. Retningslinjer for Årets Namsskoging er vedtatt av  
Namsskogan kommunestyre vedtak nr 127/12. 
 
Sendes inn til:  
Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2 
v/Kultursjef Odd Bakken, 7890 NAMSSKOGAN  
E-post: odd.bakken@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 

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. 

TAKK! 
 

I forbindelse Kristoffer sin bortgang og 
begravelse ble det opprettet en minne-
konto hvor midlene skulle gå til ulike lag- 
og foreninger som Kristoffer hadde en  
relasjon til.  
 
Disse midlene fordeles på: 
- Namsskogan Ungdomsklubb 
- Namsskogan Scooterklubb 
- Elva/Namsskogan IL 
- MOT i Namsskogan 
- Kor i Namsskogan 
- Namsskogan Sanitetsforening 
- Namsskogan Blomsterfond 
 

Familien takker for alle bidrag. 

TUSEN TAKK! 
 

På vegne av Namsskogan kommune og  
ungdomsklubben vil jeg takke familien  

Westerfjell for de midler vi har mottatt gjennom  
Kristoffer Westerfjell`s minnefond. 

 
Vi vil bruke gaven etter ønske fra familien  

og i samråd med ungdommene. 
 

Namsskogan kommune  
v/Kultursjef Odd Bakken 



 

FOR MER KOMMUNAL INFORMASJON: 
 

www.namsskogan.kommune.no 

 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 Kine R. Johansen mob: 926 15 899 
 

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  

 
Fylkesmannens landbruksavdeling i  
Trøndelag lyser etter kandidater til: 

 

Kulturlandskapsprisen 2020 
 
Fylkesmannen vil i år dele ut «Kulturlandskapsprisen 2020» til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for 
jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. 
 
Prisen består av diplom og pengegave på 15.000,- kroner. 
 
Kriterier for prisen: 

 God ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold 
 Opplevelsesverdi og tilgjengelighet 
 Landbruksdriften må ivareta produksjon, dyrevelferd, og miljøhensyn på en god måte 
 Fortrinnsvis være registrert som jordbruksforetak og motta produksjonstilskudd 
 

Ved utvelging av kandidat vil det i år spesielt bli lagt vekt på kandidatens evne til  
formidling av jordbrukets kulturlandskap, miljøkvaliteter og biologisk mangfold. 

 
Forslag på kandidater 
Forslag på kandidater til kulturlandskapsprisen sendes Fylkesmannen innen 15. september.  
Fylkesmannen innstiller kandidater til prisen for «fagråd jordbruk1», som velger prisvinner. 
 
Prisen blir utdelt på landbrukskonferansen i Trøndelag 26. januar 2021. 
 
Kontaktperson hos Fylkesmannen: 
Anders Mona 
Fylkesagronom 
Tlf: 741 68198/48246509 
Epost: fmtlamo@fylkesmannen.no 

mailto:fmtlamo@fylkesmannen.no











