Namsskogan kommune - toppen i Namdalen

Namsin

Nr. 3/2022

38. årgang.

Informasjonsblad fra Namsskogan kommune.
Adresse:

Namsskogan kommune
7890 Namsskogan

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

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

Retningslinjer for leserinnlegg:

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

NAMSIN 2022 - ”INNLEVERINGSFRISTER”
Her er følgende frister for innlevering av stoff til Namsin for året 2022.
Fristene er satt til fredager innen klokken 12:00 og etter avtale med Trones grendehus
vil Namsin bli utdelt innen førstkommende onsdag etter fastsatt frist.
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27 mai
24 juni
01 september
14 oktober
18 november
09 desember

(Siste før sommerferien)

(Julenummer)

Namsskogan kommune

VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Legevakt
Namdal sykehus
Kjørekontor syketransport
Skatteetaten

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

Namsskogan kommune

74 33 32 00

(www.skatteetaten.no)
(servicekontor)

BRANN
110
POLITI
112
LEGE (nødhjelp) 113

FOR MER KOMMUNAL
INFORMASJON:

www.
namsskogan.
kommune.no

Mai:
05:
HLF Lierne, Røyrvik og Namsskogan har møte på Namsskogan Frivilligsentral klokken 18.00.
08:
Samtalegudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00.
10:
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
14:
Konsertforestillingen Ferda-roser i Skorovatn kapell klokken 18.00. Inngang!
17:
Felles nasjonaldagsfeiring på Brekkvasselv.
17:
Gudstjeneste på Namsskogan omsorgssenter.
19:
Hørselsklinikken Namdal kommer på Namsskogan Omsorgssenter mellom klokken 09.00-16.00.
24:
Kommunestyremøte.
26:
Kristi himmelfartsdag.
28:
Namsskogan Familiepark åpner for sesongen.
Juni:
01:
Ungdomskonferanse på Namsskogan skole.
04:
Konfirmasjonsgudstjeneste i Trones kirke klokken 11.00. Pinseaften.
07:
Andakt på Namsskogan omsorgssenter klokken 16.00.
10-12: Gammeldansfestivalen «Tronesfestivalen».
12:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 15.00. Konfirmantjubileum.
18-19: Steinfjellstafetten.
21:
Siste skoledag før sommerferie.
21:
Kommunestyremøte.
Juli:
31:
Gudstjeneste i Trones kirke klokken 18.00.
August:
18:
Første skoledag etter sommerferien.
September:
Oktober:
10-14: Skolene har høstferie
23:
Årets TV-Aksjon (Leger uten grenser)
29:
Basar på Trones Grendehus. Arr: Nedre Namsskogan sanitetsforening.
November:
30:
Skolene har fridag (studie- og planleggingsdag)
Desember:
21:
Skolene har siste skoledag før jul- og nyttårsferie.
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 fredag 27.05.2022 innen kl.12.00.
BOSETTING AV
FLYKTNINGER FRA UKRAINA
Den tragiske krigen i Ukraina har ført til en stor flyktningestrøm ut fra Ukraina, og inn i naboland. Etter hvert vil alle
land i Europa ta imot et stort antall flyktninger. Norge vil ta
sin del av byrden, og bosette et betydelig antall flyktninger
( inntil 35.000 i 2022)
Namsskogan kommune vil legge til rette for å kunne motta 20
flyktninger etter anmodning av IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Dersom kapasiteten i tjenestene tillater det
vil kommunen tilby IMDI å motta flere.
Ennå er det veldig usikkert om når et evt mottak av flyktninger vil skje. Likevel er kommunen i gang plan for å forberede og klargjøre boliger, og kapasitet i tjenestene.

Planen innebærer bl.a:
•Skaffe/frigjøre boliger, møblering mv.
•Mottak av barn i barnehage og skole.
•Forberede helsetjenester, NAV mv på mottak.
•Forberede opplegg for norskopplæring for voksne og barn.
•Engasjerer frivilligheten, næringslivet og befolkningen i
språk og integreringsarbeid.
•Integrering i ulike fritidsaktiviteter.
Mest sannsynlig vil det skje en bosetting utover
høsten, og tidligst fra 15. august.
Har du spørsmål eller innspill, så ta gjerne kontakt med
Namsskogan kommune:
Geir Staldvik / Kommunalsjef Oppvekst
Mobil: 99516564
E-post: geir.staldvik@namsskogan.kommune.no eller
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no

Namsskogan Folkebibliotek informerer
Våropprydding?
Det har med tiden blitt mange lån som skulle ha vært levert tilbake. Du finner en oversikt på “min side” på bibliotekets nettside, eller du kan spørre etter en utskrift på biblioteket. Nettsiden til biblioteket finner du ved å søke på
Namsskogan Folkebibliotek, eller ved å gå gjennom Namsskogan Kommune
sin nettside. Du finner oss under enhet for kultur.
Gi også beskjed hvis det er noe som ikke stemmer blant dine lån.
Nå er det like før Sommerles starter
opp! I år skal Astrid og Asbjørn
skikkelig på eventyr. Dette blir kjempespennende!
Biblioteket er åpent alle hverdager fra klokka 9-15.
Ta gjerne kontakt på telefon, send en sms, epost, eller
chatt med meg på facebook.
Telefon: 74 33 32 00 eller 902 45 248
Epost til: bibliotek@namsskogan.kommune.no
På Facebook finner du meg som:
Namsskogan Folkebibliotek

Hilsen Grethe på biblioteket!

TUSEN TAKK!
Takk for gaven som ble gitt til
Margit Trones` minne 12.04.2022.
Med vennlig hilsen Namsskogan sanitetsforening

Namsin for 10 år siden:
Nr. 4 / 2012

NM PÅ TREKKSPILL I NAMSSKOGAN
SOMMEREN 2012!
Torsdag 28.juni:
Kl. 10.00 starter konkurransene, og de vil vare til ca. kl. 19.30
Kl. 20.00 Blir det offisiell åpning av NM på Trekkspill i Namsskogan, og Namsskogankvelden. Det er Kor i Namsskogan som
skal stå for det arrangementet. Her vil det nok bli et spennende
og annerledes innhold.
Kl. 21.30 -01.00 Festkveld
Fredag 29.juni:
Kl. 10.00 starter konkurransene, og de vil vare til ca. kl. 21.00
Ca. kl. 21.00 – 01.00 Festkveld
Lørdag 30.juni:
Kl. 10.00 starter konkurransene igjen. Denne dagen vil det bli finaler og superfinaler som avsluttes
med kåring av årets Norgesmestrene.
Ca. kl 22.30 – 01.00 Festkveld
Et flott bodområde ved hallen vil det også være. Har du noe du vil selge, så bare ta kontakt.
Det blir også underholdning av ulike slag rundt NM-arenaen og i Namsskogan sentrum, så dette
blir kjempeartig!! Vi gleder oss veldig, så velkommen skal dere være!

KJØRETØYTOG 17.MAI
Tradisjonstro har blitt at vi samler flere kjøretøy og kjører på 17.Mai,
det blir det også i år. Har du en MC, veteran, Amcar eller
noe annet du har lyst til å vise frem så si fra.
Oppmøte på Breifossen 11.45
Meld deg på til:
Britt Iren
Marthe
97112161
95777085

NAMSSKOGAN SANITETSFORENING INFORMERER:
Så kan vi atter synge «KOM MAI, DU SKJØNNE MILDE», og glede oss over at linerla
er tilbake med sin vippende stjert og lystige hilsen fra Afrika!
Resultatet fra årets PÅSKELOTTERI var også en stor glede, så tusen takk for oppslutningen! Nå er over 14.000kr sendt fra Namsskogan Sanitetsforening til RØDE KORS –
kontoen merket Ukraina, takket være halvparten av inntekten fra fastelavnsrissalget og
påskelotteriet, og hele inntekten fra den ekstra Småbarns trimmen 14/3. Aldri har det
vært mer meningsfullt å sende bidrag til RØDE KORS, så tusen takk til dere alle for
fantastisk oppslutning om dugnaden!
2022 er kåret til FRIVILLIGHETENS ÅR, og skal synliggjøre den mangfoldige frivilligheten i landet vårt.
NKS fikk tildelt 30/4 som «sin dag» i Frivillighetens År, med salg av Mai – blomster, og
tilhørende profilering av lokalforeningene rundt omkring i landet.
Namsskogan Sanitetsforening valgte å markere sitt 100 – års – jubileum i tillegg til Mai –
blomst – salg denne dagen, med servering av bursdagskake, bålkaffe og saft. Når dette
leses håper vi at hele bursdagskaka ble spist opp på «VÅR DAG»! Vi håper også at det ble
flere ord på «ORDSKYPROSJEKTET» vårt! Planen er at vi skal lage et kunstnerisk uttrykk av alle ordene som blir skrevet ned, og avduke dette på jubileumsfesten 1/10, som
et minne om Namsskogan Sanitetsforening 100 år i 2022.
STERK og STØDIG på Frivilligsentralen hver torsdag, har blitt bygdas nye møteplass for
trimmere på 65+! Med smil og latter blir trimgjengen stadig sprekere for hver uke, og
fortsetter med sin ukentlige trim til skolene tar sommerferie. Da blir det en pause til
skolene starter opp igjen i august.
17. mai 2022 nærmer seg, og vi får igjen glede oss over Det Norske Flagget vaiende
fra flaggstenger i bygd og by, og fryde oss over glade barn i store og små 17. mai – tog.
Med den meningsløse krigen i Ukraina som bakteppe, ser vi at demokrati, fred og frihet
ikke er noen selvfølge. Derfor feirer vi Nasjonaldagen med ekstra stor takknemlighet og
glede i år.
GOD 17.MAI 2022!
Bjørg Myran (leder)

Behov for besøkshjem
hver 3 helg

Tilbud om veiledning vil bli gitt.

Kan du bidra eller ønsker mer informasjon ta
kontakt med:
Helse og omsorgstjenesten har behov for besøksTrine M. Linmo, telefon: 917 42 594
hjem for 2 barn hver 3 helg. I første omgang er det Heidi F. Thomasson, telefon: 414 65019
snakk om et halvt år, med muligheter for forlengelse ved behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte
barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet
og foreldrene. Generelt stilles det ingen krav om
formell utdanning for å bli besøkshjem, men
personlig egnethet og engasjement vektlegges.
For å bli godkjent som besøkshjem må man ta imot
et hjemmebesøk for en samtale/intervju, videre må
alle over 18 år i familien kunne legge frem politiattest uten anmerkninger. Det vil bli betalt lønn i
henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning.

Busstilbud i Namsskogan kommune!
Namsskogan - Grong
Mandag til fredag kl 07.00 fra Circle K, korresponderer med buss til Namsos og Steinkjer.
Retur fra Grong til Namsskogan
Mandag og fredag kl 14.05 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 13.00
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 12.25
Tirsdag til torsdag kl 15.30 Korresponderende buss fra Namsos går fra Namsos kl 14.15
Korresponderende buss fra Steinkjer går fra Steinkjer kl 13.50
Buss fra Namsos kl 15.30, er på Grong kl 16.42,
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til torsdag
Buss fra Steinkjer kl 15.50, er på Grong kl 17.10
Bestillingstransport fra Grong til NSK mandag til fredag
Buss fra Grong til Steinkjer på lørdager kl 08.30 retur fra AMFI Steinkjer kl 15.35. er på Grong kl 16.55

Bestillingstransport til og fra Grong.
Kveldsbuss fra Grong til Steinkjer kl 20.00 Mandag til torsdag
Bestillingstransport til Grong
Buss fra NSK til Steinkjer fredag og søndag kl 18.00 fra Circle K.
Retur fra Steinkjer kl 21.35
Til og fra sentrum
Tilbudet med fleksibel transport er tilgjengelig for alle.
Bestill fleksibel transport til og fra butikk, frisør eller lignende på formiddagen. Tilbudet kjører
på bestilling innenfor en definert sone på faste dager og tidspunkt.

Bestillingsfrist
6 timer før tidspunkt for ankomst eller retur. Dersom du skal reise før telefonene åpner må du bestille
dagen før. Ring tlfnr. 02867
Bestill transport mellom sonene og Namsskogan sentrum.
Område og sone
Namsskogan nord (sone A)

Ukedag
Mandag og fredag

Ankomst Namsskogan
10:00

Retur fra Namsskogan
13:00

Namsskogan sør (sone B)

Tirsdag og torsdag

10:00

13:00

Skoledager, bussen kjører via Finnvolldal
Buss fra Trones skole til NSK skole kl 08.00 og kl 14.05, starter fra Tunnsjøelv kl 07.55
Fra NSK skole til Trones skole kl 08.45 og kl 14.40, siste stopp Tunnsjøelv
Skoledager
Fra Løvmo til NSK skole kl 08.20
Fra NSK skole til Løvmo kl 14.40

En april-hilsen fra Trones barnehage, Bamsebo
Mens de minste i barnehagen sov, fikk denne ivrige gjengen være med å pante flasker!! Spennende var
det å se hvor mye penger det ble.. Jammen ble det nok penger til is

Vi hadde en nydelig isfiskedag på Brekkvatnet sammen med Labbetussen
og Tiriltoppen barnehage. En strålende dag for både barn og voksne

Hilsen alle oss i Bamsebo

FØLGENDE ER VEDTATT AV
KOMMUNESTYRET 05.04.2022:
Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre
Namdal IKT IKS
Vedtak:
1.Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2.Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av
behandling av personopplysninger og sikkerhet er i samsvar
med lovverket.
3.Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet
følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.
4.Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen
31.12.22.
Anmodning om bosetting av flyktninger
Vedtak:
Namsskogan kommune vil legge til rette for å kunne motta 20
flyktninger som anmodet av IMDI. Dersom kapasiteten i tjenestene tillater det vil kommunen tilby IMDI å motta flere.
Namsskogan kommune er svært opptatt av å få tilbakemelding
på tidspunkt for når kommunen vil bli bedt om å motta flyktninger. Namsskogan kommunestyre delegerer kommunedirektøren fullmakt til å etablere en flyktningetjeneste i kommunen
som er bærekraftig. Budsjett for tjenesten reguleres inn og
fremlegges sammen med øvrig regulering i juni.

samme retning som ellers i distrikts Norge. Barnetallene går
ned og antall eldre går opp. Flere lever i utenforskap, aldersbæreevnen blir lavere og det generelle innbyggertallet går ned.
Selv med vern av strukturdebatt i hele valgperioder, utviklingsprosjekter og bolystprosjekter har vi ikke klart å snu den krevende trenden, og nødvendige tiltak må iverksettes.
Namsskogan kommune har med sine 818 innbyggere pr.
01.01.2022 3 stk. barnehager og 2 stk. skoler. Når i tillegg store
deler av bygningsmassene krever store investeringskostnader,
så er dessverre dette ikke bærekraftig på sikt. Kommunestyret
har et overordnet ansvar med å tilrettelegge for gode nok tjenester på alle rammer, og økt prioritering på det ene rammeområdet går ut over det andre. Denne bekymringen er beskrevet i
kommuneplanens samfunnsdel tilbake til 2011.
Kommunens barnehagevedtekter ble vedtatt første gang i 2006,
og minimumstallet på 5 eller mindre er vedtatt for å sikre kvalitet på tilbudet barna har krav på. Det vil være krevende å gi
barna et godt nok pedagogisk tilbud, med fokus på sosial kompetanse, samt følge opp det rammeplanen har lagt føringer for.
Det er også lite gunstig kostnadsmessig med videre drift med
så lavt barnetall. Minimumstallet skal være en realitetsorientering for oss alle at grensen for å holde tilbudet åpent er alarmerende.

Høringsuttalelsene fra foreldrene, samarbeidsutvalget og pedagogene viser at barnas beste blir utfordret med så lave barnetall, og at kommunestyret bør se på en helhetlig bedre drift av
barnehagene. Høringsuttalelsene viser også at kommunens
langstrakte geografi påvirker hverdagen for innbyggerne.
OPPVEKSTREFORMEN I NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunestyret ønsker å ta et valg for fremtiden i denne kom- PLAN FOR 2022-25
munestyreperioden. Namsskogan kommunestyre ser derfor ut
Vedtak:
fra en helhetsvurdering at det dessverre ikke er grunnlag for
Plan for Oppvekstreformen 2022-25 vedtas.
videre drift av barnehage på Trones.
UTREDNING AREAL PÅ NAMSSKOGAN SKOLE
Vedtak:
Kommunestyret tar plangruppas vurderinger til orientering.
Det bes om at kommunedirektøren arbeider videre med tilpasning, prosjektering og etablering av anbudsgrunnlag med utgangspunkt i alternativ 6 i utredning fra 2018.
Kommunedirektøren bes i tillegg om at denne saken ses i sammenheng med kst sak 21/22, der utredningen og et mulig scenario kan være en felles barnehage på Brekkvasselv, og at lokalene for dagens barnehage på Namsskogan kan bli tilgjengelige. Saken om utbygging av Namsskogan skole legges fram
for kommunestyret før behandling av budsjett
2023- Økonomiplan 2023-2026.

Finansrapportering 3. tertial 2021 per 31.12.2021
Vedtak:
Finansrapport for 3. tertial 2021 tas til orientering.

Søknad om støtte til aktivitetsmidler
Vedtak:
Namsskogan kommune vedtar følgende:
•Namsskogan jeger- og fiskerforening (Namsskogan JFF) får
en økonomisk støtte på kr. 50.000,- til innkjøp av jaktsimulator.
•Namdal Motorsportklubb avd. Namsskogan får en økonomisk
støtte på kr 9.200,- for deres aktivitet jf søknad.
•Elva/Namsskogan IL får en økonomisk støtte på kr 25.000,for deres aktivitet jf søknad.
TRONES BARNEHAGE - NEDLEGGING FRA HØSTEN •Tilskuddsmottakere skal synliggjøre at anlegget har fått tildelt
2022
økonomisk støtte gjennom SMN1 og Namsskogan kommune.
Vedtak:
•Beløpet overføres til foreningenes kontonummer.
Trones Barnehage legges ned fra høsten 2022, og barna tilbys •Beløpet overføres fra konto: 14700, ansvar: 1358, prosjektnr:
plass på Brekkvasselv eller Namsskogan.
1368 (SMN1 2021 Samfunnsutbytte).
Dette med bakgrunn i barnas beste, barnevernkonvensjonen,
barnehageloven, barnehagevedtektene, de lave barnetallene, de Detaljregulering E6 Fjerdingen - Grøndalselv
lave fremtidsprognosene og de gamle bygningsmassene.
- 2.gangs behandling
Namsskogan kommunestyre tar høringsuttalelsene på alvor, og Vedtak:
ber kommunedirektøren legge frem en sak på en ny skole- og
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Namsbarnehagestruktur i 2022. Det må gjennomføres en grundig
skogan kommunestyre «detaljreguleringsplan for E6 Fjerutredning av både kommunale bygninger, helhetlig effektiv
dingen – Grøndalselv», planID 5044-2020004, datert
drift inkl. bemanning, barnevernkonvensjonen, samfunnsutvik- 24.09.2021, sist revidert 25.02.2022, med tilhørende bestemling og bosetting samt evt. revidering av vedtektene. Utredmelser sist revidert 25.02.2022. Namsskogan kommunestyre
ningen bør gjerne bistås av en ekstern profesjonell aktør som
påpeker at eksisterende renseanlegg på nordsiden av nye
evner å se kommunen i et større perspektiv for de neste 50 åre- Grøndalselv bru må ivaretas. Adkomst til anlegget må etableres
ne. Det må ikke legges begrensninger i vurderingene, og et
dersom anlegget ikke blir flyttet. Endringene som er gjort etter
ønsket scenario kan være en felles barnehage og/eller skole
offentlig ettersyn er i tråd med innkomne merknader og anses
midt i kommunen, samt bruksendring av kommunale bygg.
ikke å være vesentlige. En ny høringsrunde vurderes derfor
Namsskogan kommunestyre setter av kr. 1,5 millioner som tas ikke å være påkrevd.
fra disposisjonsfond for å utrede saken. Det bør søkes ekstern
finansiering til utredningen.
Begrunnelse:
Kommunestyret ser at utviklingstrekkene i Namsskogan går i

NK - Søknad å bruke jernhest ifb. vedhogst - Brekkvassmo
Vedtak:
Ole-Jonny Brekkvassmo får dispensasjon til å benytte jernhest i
forbindelse med vedhogst. Transporten kan ikke utføres på en
annen måte. Vilkår for vedtaket:
1. Tillatelsen gjelder for 100 turer i perioden 01.05.22-01.11.22
2. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon.
3. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram ved
kontroll.
Begrunnelse:
Forutsetning for særlig behov oppfylles ved at det ikke er fremkommelig med annet utstyr i det omsøkte området.
Investeringsbudsjett - regulering av nedregulerte
prosjekter fra 2021 og opptak startlån
Vedtak:
1.Nedregulert investeringsprosjekter fra 2021 reguleres inn på
nytt:
7106 Velferd teknologi Vina (2019)
300.000
7350 Røngtenrom (2020)
170.000
7351 Rehab bo og miljø avd (2020)
80.000
7460 Storholmen renseanlegg (2020)
3.000.000
Sum 3.550.000
Dette dekkes inn ved mva kompensasjon på 110.000,- og bruk
av lån.
2.Namsskogan kommune søker om nye 2.000.000,- i startlån
fra husbanken grunnet økt behov for 2022.
3.Det foretas korrigering konto bruk for overføringer/opptak/
bruk for startlån i forhold til nye økonomibestemmelser.
4.Avdrag og innbetalinger startlån endres til 400.000,-.
5.Bruk av lån for dekking av investeringer økes med
3.400.000,- fra 5.560.000,- til 8.960.000,-.
Vedtatt investeringsbudsjett etter endring blir:

FØLGENDE ER VEDTATT AV
FORMANNSKAPET 15.03.2022:
Søknad om tilskudd til gjennomføring av 1/2 dag samling
for presentasjon av forprosjekt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd pålydende 30.000.- kr av en kostnadsplan
på 60.000.- kr til gjennomføring av en ½ dags samling for å
presentere forprosjektet Namsskogan Naturlab, avslås.
Søknad om tilskudd til utbygging av Cirkle K
Vedtak:
1. Namsskogan kommune bevilger 247.000.- kr i investeringsstøtte i forbindelse med utbygging av Cirkle K.
2. Tilskuddet utbetales når selskapets regnskapsfører bekrefter
at investeringene er gjennomført. Blir totalkostnadene mindre
en omsøkt, reduseres tilskuddet tilsvarende.
3. Mottas det tilskudd fra andre aktører skal dette informeres

om og det kommunale tilskuddet vil bli vurdert redusert tilsvarende mottatt tilskudd.
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.
Kommunal kompensasjonsordning
Vedtak:
Namsskogan kommune tildeler følgende beløp til søkerne i
kompensasjonsordningen:

Søknad om tilskudd til etablering av bedrift - Gjelder støtteordning Namsskogan kraftfond
Vedtak:
Namsskogan kommune bevilger 7.500.- kr i bedriftsutviklingsstøtte til markedsføring av nyetableringen. Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.
SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERING I
MASKINER OG UTSTYR
Vedtak:
1. Namsskogan kommune bevilger inntil 47.233.- kr i investeringstilskudd til nødvendige investeringer.
2. Tilskuddet utbetales når selskapets regnskapsfører bekrefter
at investeringene er gjennomført. Blir totalkostnadene mindre
en omsøkt, reduseres tilskuddet tilsvarende.
3. Mottas det tilskudd fra andre aktører skal dette informeres
om og det kommunale tilskuddet vil bli vurdert redusert tilsvarende mottatt tilskudd.
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan kraftfond.

Audiograf Gabriel Tiller Rosenvinge fra
Hørselsklinikken Namdal kommer til Namsskogan.
Omsorgssenteret: 19.Mai kl. 09-16.
TIMEBESTILLING:
Justering, reparasjon og service av alle typer høreapparat.
Hørselstest, avtrykk til høreapparatpropper/skall, musikk/in-ear-propper og støy- og jaktpropper.
DROP-IN:
Salg av batteri, voksfilter og andre høreapparatrekvisitter.
PRISLISTE FOR AUDIOGRAFTJENESTER:
(1 stk/2 stk høreapparat)
Høreapparatservice (eks. rens, ny slange, test av apparat) - 300,-/350,Høreapparatkontroll (inkl. hørselstest og service) - 450,-/500,Høreapparatreparasjon (apparat må sendes til leverandør) - 250,Hørselstest - 350,Avtrykk av øregang til ørepropp eller nytt skall - 250,-/350,”Høreapparatbag” - 1400,- (Inneholder det man trenger for rens og stell av alle typer høreapparat:
Renseutstyr m/rensetabletter, tørkesett, ulike filtertyper, ulike slanger, batteritester m.m)
For spørsmål eller timebestilling:
Tlf/sms: 40677998 / E-post: gabriel@horselnamdal.no
Velkommen!
DRIKKEVANN; NAMSSKOGAN SENTRUM
På grunn av forurensning i drikkevannet på
Namsskogan sentrum er det behov for at alle koker
vannet. Det anbefales å kjøpe vann for bruk til små
barn. Det vil bli tatt flere nye prøver for å kontrollere
prøven som er tatt og for å se på utviklingen.
Vi får første svar fredag 6 mai.
Det vil si at alle må koke vannet til vi kommer
med ny informasjon fredag 6 mai.

NB! Vann som brukes til
småbarnsprodukter bør kjøpes!

Vårhilsen fra Labbetussen
Nå er påsken nylig over. Den siste tiden før påsken benyttet vi oss av det flotte vårværet
og var mye ute, og ellers var det påskeforberedelser som sto på menyen. Bla, var vi på
butikken og pyntet påsketre, vi gikk gledes-tur i nærområdet og delte da ut en liten påskehilsen fra barnehagen, og vi laga litt påskepynt.

Etter påske har vi også hatt noen nydelige vårdager, og vi hadde en flott isfiskedag på
Brekkvatnet sammen med de andre barnehagene

Og vi har også sådd frø.. spennende tider…

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

Namsskogan blomsterfond.
Kontakter:
Eva G. Bakken
mob: 970 88 942
Inger Marie B. Myrvold mob: 456 05 922
Inger Brekkvassmo
mob: 452 75 381

TELEFONER
Kirkeverge for Namsskogan og Røyrvik: 958 62 891

Det bes at en av kontaktene får informasjon før man
betaler inn på Blomsterfondets kontonr:
4448.19.78995

E-post adresser
Sokneprest: sokneprest@namsskogan.kirken.no
Kirkeverge: kirkeverge@namsskogan.kirken.no
Namsskogan kirkekontor har kontorlokaler på
Namsskogan Frivilligsentral, Lupinveien 8, 7896 Brekkvasselv

VIPPS: 657958

GUDSTJENESTELISTE FOR NAMSSKOGAN
08.05
10.05
17.05
04.06
07.06
12.06
31.07

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

NAMSSKOGAN BLOMSTERFOND
Namsskogan Blomsterfond takker for gaver som er gitt til

Margit Trones
sitt minne.

Sokneprest Martin Ottosson
Konfirmant lærer Helen Jønsson
Kantor Joar Myrvang
Kirketjener Vilhelm Smalås

Velkommen til samtalegudstjeneste

Kirkekaffe

med konfirmantene i Trones kirke

8.mai kl 11.00.

Kirkeverge Janne Britt Johansen

TUSEN TAKK

for alle blomster og gaver til
både blomsterfondet og
Namsskogan Sanitetsforening i
forbindelse med mamma og
mormor, Margit Trones`
bortgang og begravelse.
Omtanken varmer.
Gunn og Joakim

Årets TV-aksjon går til
Leger Uten Grensers arbeid
for å gi livreddende helsehjelp og
medisiner til mennesker som
trenger det mest.
I år går TV-aksjonen av
stabelen 23. oktober.

NAMSSKOGAN
FEIERVESEN
INFORMERER:
Flere huseiere opplevde under fjoråret at
man ikke fikk feid pga manglende sikring
av takstige. Her er eksempler på sikring
som vi godtar.

ØVRE NAMDAL
REGNSKAPSKONTOR
Felles regnskapskontor for Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble vedtatt i kommunestyrene i desember
2021, med oppstart 01.01.2022. Organiseringen av regnskapskontoret er en vertskommuneavtale jfr.
Kommunelovens §20-4 og vertskommune er Røyrvik kommune. Regnskapskontoret har fått navnet Øvre Namdal Regnskapskontor og skal utføre alle regnskapsrelaterte oppgaver for deltagerkommunene.
Deltagerkommunene har overført sine personalressurser på regnskapsområdet til
felles regnskapskontor og består av:
Maj Randi Grande, Lierne kommune 1,0 årsverk
• 40 års erfaring fra kommunal sektor
Lynn Anderson, Namsskogan kommune 1,0 årsverk
• 4 års erfaring fra kommunal sektor
Gunnbjørn Heggstad, Røyrvik kommune 0,6 årsverk
• 24 års erfaring fra kommunal sektor
Maifrid Alsgård, Røyrvik kommune 0,3 årsverk
• 35 års erfaring fra kommunal sektor

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

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

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

LEGAT!
STYRET I MARGOT GULLIKSENS LEGAT
FOR FUNKSJONSHEMMEDE I
NAMSSKOGAN HAR VEDTATT Å DELE
UT INNTIL KR 10.000,- I 2022.
SØKNADSFRISTEN ER 1. JULI 2022.

Det kan evt. søkes på midler til sosiale
tiltak, turer el.lignende.
Søknaden sendes Margot Gulliksens
legat v/Birgit Johansen,
e-post: bijoha@frisurf.no

