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Vi ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år.
Skjalg Åkerøy, ordfører og Svein Helland, rådmann.

Offensiv budsjettering
Offensivt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan
for perioden 2016 – 2019 for Grong kommune.
Side 4

Statsborgseremoni

Vil bygge ut
Ekker barnehage

Stor glede over
folketallsøkning

Heimkjær på
plass i byen

SIDE 2: Fire unge grongninger
deltok på høytidspreget
statsborgseremoni
i Steinkjer.

SIDE 6: Grong formannskap innstiller
til kommunestyret i forbindelse med
økonomiplanen at Ekker barnehage
bygges ut med en ny avdeling.

SIDE 7: Grong har igjen
passert 2500 innbyggere.
Dagens innbyggertall er nå
på 2524, det beste på ti år.

SIDE 10: Heimkjær ble i
år arrangert i Trondheim,
den 6. november på
Scandic Nidelven.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Grongnytt utgis av Grong kommune, og produseres
i samarbeid med Snåsningen AS. Snåsningen AS
og Grong kommune tar ikke ansvar for eventuelle
feil i kunngjøringer fra lag og foreninger.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Tilskuddsmidler

Deltok i statsborgersermonien

Søknadsfrist på tilskuddsmidler innen vilt, fiske og friluftsliv
15.januar. Staten gir hvert år tilskudd til ulike tiltak innen vilt, fiske
og friluftsliv via Fylkesmennene
og fylkeskommunen. For mer
informasjon og elektronisk søknadsskjema, se https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
Søknadsfristen er 15.januar.

Åpningstider
kommuneshuset
Kommunehuset har følgende
ekspedisjonstider i jula:
Torsdag 24. desember,
kl. 09.00 – 12.00.
Fredag 25. desember, stengt.
Mandag 28. – onsdag
30. desember, kl. 10.00 – 14.00.
Torsdag 31. desember,
kl. 10.00 – 12.00.
Fredag 1. januar, stengt.

Åpningstider
legekontoret
Legekontoret har følgende
ekspedisjonstider i jula:
Torsdag 24. desember,
kl. 08.00 – 12.00.
Fredag 25. desember, stengt.
Mandag 28. – onsdag
30. desember, kl. 10.00 – 14.00.
Torsdag 31. desember,
kl. 10.00 – 12.00.
Fredag 1. januar, stengt.
Tlf.nr. i åpningstiden er 743 12 200.
Utenom åpningstidene kan
legevakt kontaktes ved behov
for snarlig hjelp på tlf. 116117.

STOLTE: Stolte Grong-ungdommer som deltok i Fylkesmannens statsborgersermoni. Fra v. fylkesmann Inge Ryan, statsråd Solveig Horne, Asad
Alizadah, Attaullah Naqawi, Karim Mirzaai, Zarif Jauhari og varaordfører Vigdis Linmo. Foto: Knut Andersen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Det var stor glede og
høytidspreg over fylkesmannens statsborgersermoni som nylig
ble avholdt på Statens
Hus i Steinkjer.
Da feiret man våre nye statsborgere bosatt i 12 av fylkets
kommuner, og blant disse

var det fire ungdommer fra
Grong. I tillegg til en del ordførere, fylkesordfører og fylkesmannen var også statsråd
Solveig Horne tilstede. Statsråden holdt tale til våre nye
statsborgere.
Det er Fylkesmannen som
på vegne av staten arrangerer
seremonien for nye norske
statsborgere. Seremonien skal

Møter i Grong
kommunestyre
Miljøfyrtårn
-sertifisering
Støtt til bedrifter som ønsker å bli
Miljøfyrtårn-sertifisert. Stadig flere
bedrifter må vise til en miljøsertifisering for å få lov til å levere anbud.
Grong kommune er registrert som
Miljøfyrtårnkommune og skal bidra
til at flere bedrifter skal bli sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen.
Arbeidet med å bli miljøsertifisert
kan sees på som bedriftsutvikling,
og det kan derfor søkes næringsfondet om støtte til konsulentkostnadene. Selve sertifiseringen gjør
kommunen vederlagsfritt. Kontakt
rådgiver næring eller miljø for mer
informasjon.

Grong kommunestyre avholder møter 17. desember,
28. januar, 18. februar. Øvrige datoer kommer i senere
nr. Kommunestyrets møter starter kl. 18.00, og holdes
i kommunestyresalen på Grong kommunehus. Møtene
blir streamet. Sakliste for møtene
er tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.kommune.no, ; i
servicekontoret på kommunehuset, på bibliotekene i Grong
og Coop Grong, Bergsmo,
uka før møtene.
Skjalg Åkerøy, ordfører og
Svein Helland, rådmann

være en verdig markering,
og er først og fremst en symbolsk og personlig handling.
Den gir de nye statsborgerne
anledning til offentlig å vise
sin tilknytning til Norge, og
gir samtidig lokalsamfunnet
og storsamfunnet anledning
til å ønske dem velkommen
som ny statsborger. Det å delta i seremonien innebærer at

de nye statsborgerne samlet
avlegger et troskapsløfte. De
som er mellom 12 og 18 år velger selv om de vil avlegge løftet. Troskapsløftet medfører
ingen juridiske plikter eller
rettigheter utover det selve
statsborgerskapet innebærer.
Løftet er først og fremst en
symbolsk og personlig handling for den enkelte deltaker.

Informasjon om Grongnytt 2015
n Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, annonsesalg,
trykking og distribusjon av GRONGnytt, men det er Grong kommune
v/rådmann Svein Helland som har det redaksjonelle ansvaret for
den kommunale informasjonsavisen. Snåsningen AS har altså
ikke ansvar for redaksjonelt innhold eller eventuelle feil.
n Neste Grongnytt kommer 26. februar. Frist for lag og foreninger er 15. februar.
n Dere som har postboks (og ingen postkasse eller aviskasse)
får Grongnytt på Spar-butikken.
n Det vil fortsatt være gratis for lag og foreninger i Grong å få inn mindre notiser/
kunngjøringer i GRONGnytt. Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser fra lag og
foreninger kan sendes til Grong kommunes kontaktperson for GRONGnytt Britt
Line Thomassen Wold, på epostadressen britt.line.wold@grong.kommune.no.
Grong kommune tar ikke ansvar for feil i kunngjøringer/annonser».
n Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til GRONGnytt for private/lag og
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte til Snåsningen,
på epost: tor.bach@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse.
Disse annonsene er ikke gratis.
n Grongnytt trykkes på nr. 1 Adressa-Trykk i Orkanger,
og distribueres til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon.
I tillegg blir avisen å finne på kommunens servicekontor.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Sikringsarbeid
mot Namsen ved
Berre – Østdun

BESØK: AP-leder Jonas Gahr Støre i samtale med elever ved Grong voksenopplæringssenter.

Besøk fra
stortinget
Mandag den 30. november 2015 fikk vi storfint
besøk av Arbeiderparti
leder Jonas Gahr Støre
med følge.
De møtte opp på Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo.
Vi var på forhånd blitt oppfordret til å forberede en orientering om kommunens erfaringer
og utfordringer som tilflyttingskommune med asylmottak. Innledningsvis ga avdelingsleder
Siv Seem Holmen en orientering
om voksenopplæringa på Bergsmo, og gjestene fikk anledning

til å besøke et par klasserom og
slå av en prat med elevene. Et
populært tiltak som elevene satte stor pris på.
Ordfører Skjalg Åkerøy orienterte litt historisk om Grong
som bosettingskommune helt fra
starten på Bjørgan i 1998. Flyktningekonsulent Monica Jamt
fortalte om den strategiplanen
for flyktningearbeidet som kommune har vedtatt og hvordan den
virker som et styringsdokument
for tilbudet til flyktningene.
Fra BEEM (boenhet for enslige
mindreårige) møtte avdelingsleder Bente Fiskum og la fram status og utfordringer som de hadde

i sin hverdag, etterfulgt av kommunalsjefene Bjarne Myrvang
og Håkon Kolstrøm, som orienterte om status og utfordringer
fra oppvekst og helsesektoren.
Avslutningsvis la rådmann
Svein Helland fram økonomisk
status og boligutfordringer i tilbudet til flyktningene.
Det ble mange orienteringer
og infor masjon i løpet av de
knappe to timene besøket varte,
men Gahr Støre og hans følge
fikk flere innspill de kunne ta
med seg i det videre arbeidet
med å legge til rette enda bedre
statlige føringer for kommunenes flyktningearbeid.

NVE har i 2015 planlagt arbeidet
med reparasjon av eksisterende
sikringsanlegg i Namsen ved
Berre – Østdun, ca. 7,5 km nedstrøms samløp mellom Namsen
og Sanddøla.
Sikringsanlegget er et av
flere anlegg som trenger en oppgradering i henhold til «Samlet
plan for Namsen».
Eksisterende anle g g ble
anlagt på 60-tallet, og skal hindre erosjon og glidninger i skråningen i yttersvingen av Namsen. Sikringen er svært viktig
ettersom det ligger 2 kjente
kvikkleiresoner i området –
«989 Vie» og «1041 Bergsmoen».

Etter at sikringsanlegget ble
bygd har skråningene i området
vært stabile, og faren for kvikkleireskred er vesentlig redusert.
NVE har befart anlegget jevnlig, og slitasjen er økt betydelig
tidsrommet 2007 – 2014. Reparasjonsarbeidet omfatter en strekning på ca. 600 meter av anleggets totale lengde på 2600 meter.
Sikringsarbeidet er planlagt
gjennomført i 2016.
For mer informasjon om sikringsarbeidene ta kontakt med
avdelingsleder Lars Å. Arnesen
i Grong kommune på tlf: 74 31
21 51 eller e-post: lars.arnesen@grong.kommune.no.

Kommunereformen: IN-alternativet blir lagt bort
Selv om Grong kommunestyre
ønsker å ha med alternativet
om at de 5 IN-kommunene kan
vurdere en framtidig felles kommune
i regionen, ser det likevel nå
ut til at dette alternativet nå er «dødt».
Dette ut fra at kommunestyret i
Lierne har vedtatt å ikke gå videre
med dette alternativet.

For Grong sin del vil man nå
følge opp alternativet med Høylandet, Overhalla og Grong,
sammen med vurderinga av om
en fortsatt skal stå som egen
kommune.
Hvordan det hele ender er det
ingen som kan si noe sikkert om
i dag. Men ut fra signalene som
kommer fra nabokommuner er
det vel ingen overraskelse om
kommunekartet blir som i dag ,
i alle fall de nærmeste årene. Det
som kan forandre situasjonen er

hva som ligger i forslaget til nytt
inntektssystem for kommunene
som skal være på plass i 2017.
Her kan regjeringa gjøre såpass
store innstramminger som gjør
at småkommunene får stor utfordringer med på leve alene i framtida.
Kommunestyret i Grong beklager at når man først legger opp
til en stor kommunereform burde mange viktige og uavklarte
spørsmål vært på plass før endelig vedtak blir gjort. Dette gjelder

bl.a nye oppgaver for kommunene samt dette med nytt inntektssystem. Kommunestyret sier
også i sitt vedtak at det nå jobbes fram intensjonsavtaler på
de alternativ en går videre med.
Dette med bakgrunn i behovet
for nødvendig konkretisering, og
dermed bedre muligheten for å
ha gode og realistiske vurderinger av alternativene , også sett i
forhold til selvstendighetsalternativet.

Skjalg Åkerøy, ordfører
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Offensivt forslag til
budsjett og økonomiplan

FORMANNSKAPET: May Helen Solum Kolberg, Oddny Lysberg, Vigdis Linmo, Skjalg Åkerøy, Erik Seem, Marianne Brissach og Steinar Sæternes under behandling av budsjett/økonomiplan 1.
desember, sammen med rådmann Svein Helland.

Offensivt forslag til budsjett
for 2016 og økonomiplan for
perioden 2016 – 2019
for Grong kommune.
Formannskapet behandlet 1. desember rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn til 14. desember, og det er et offensivt
forslag som legges frem. Kommunestyret
vil behandle budsjettet og økonomiplan
17. desember.
Selv om forslaget til driftsbudsjett for
2016 må betegnes som meget stramt, er lyspunktene mange. For første gang på flere
år er det i utgangsforslaget lagt inn midler til lønnsøkning i budsjettåret. For 2015
måtte avdelingene selv ta halve økningen
innenfor egen budsjettramme. Det er også
lagt inn økte midler til spesialundervisning og barnevern. Tilskuddsordningene
til bl.a. samfunnshus, kulturaktiviteter, og
næringsliv er videreført.
Budsjettet er bygd på forutsetningen om
å bosette 20 ordinære og sju enslige mindreårige flyktninger i 2016, samt ti ordinære og fem mindreårige flyktninger resten
av fireårsperioden. Den planlagte økte
bosetting gjør at formannskapets forslag
inneholder flere stillingsøkninger:
n Ny lærerressurs i forbindelse med opprettelse av introduksjonsklasse ved
Grong barne- og ungdomsskole.
n Økt stillingsressurs avd. leder for voksenopplæringssentret på Bergsmo, stillingsressurs ved flyktningetjenesten/
NAV, barnevernstjenesten og økonomiseksjonen. I tillegg foreslås det økning
av jordmorstillingen.

Av andre driftstiltak i budsjettet
og økonomiplan kan nevnes:

n Delvis videreføring av Inn på tunet.

n O ppussing legekontor og kjøkken
på avd. Utsikten v/Grong helse- og
omsorgstun.
n Redusert stilling kantina v/kommunehuset.
n Stilling ved familiebasen blir stående
vakant i deler eller hele 2016.
n Nedlegging av Frisklivssentralen.
n Videreføring av ekstra tilskudd til
Grong Kino fra 2017.
n Driftsoppstart ny avdeling ved Ekker
barnehage (2018/19)
Kommunes brutto driftsutgifter er
budsjettert med vel 309 millioner kroner
i 2016. Av driftsbudsjettet går 47 prosent
til helse- og omsorg, 35 til prosent til oppvekst og familie, ti prosent til næring,
miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk og brann og 6 prosent administrasjon og fellesutgifter.

Formannskapet er meget offensivt i
sitt forslag til budsjett og økonomiplan,
ikke minst når det gjelder investeringene.
Følgende tiltak foreslås gjennomført:

n Ny dataserver samt oppgradering datanettverket ved helse- og omsorgstunet og
kommunehuset (kr 825.000 i 2016).
n Datainvesteringer i skolene (kr 400.000 i
2016 og kr 400.000 i 2017).
n Gjennomføring energiøkonomiseringstiltak (kr 625.000 i 2016, 1 million kr i 2017
og kr 625.000 i 2018 og 2019).
n Renovering av utleieboliger i Grovin –
seks leiligheter ( kr 893.000 i 2016 og 2017).
n Oppføring av flyktningeboliger (16,5
mill. kroner i 2016 og kr 2.282.000 i 2017).
n Kjøp av ny brannbil (3,7 millioner kroner i 2016).
n Nye porter i brannstasjonen (kr 500.000
i 2016).
n Innredning av gjenstående del av sokkeletasjen under nytt kultur- og skolebygg
(kr 3.750.000 i 2016).

n Inventar og utstyr i sokkeletasjen – kultur og skolebygget (kr 813.000 i 2016).
n Utenomhusanlegg kultur- og skolebygget
(4,8 millioner kroner i 2016).
n B rannver ntiltak Grong helse- o g
omsorgstun (GHO) (kr 625.000 i 2016, 2
millioner kr i 2017 og 3 millioner kr i
2018).
n Solavskjerming ved fysioterapien, kjøkkenet og vaskeriet ved GHO (kr 200.000 i
2016).
n Sikringstiltak langs Namsen v/ Berre –
Østdun (kr 472.000 i 2016 i distriktsandel).
n Utbygging Ekker barnehage (kr 3.750.000
i 2017 og kr 4.375.000 i 2018).
n Sikringstiltak Tømmeråssonen - (distriktsandel kr 3 mill. i 2019).
n Ombygging legekontor/helsefløya (kr
125.000 i 2017 og 2,5 millioner kroner i
2018)
n Ny handicap-rampe Tømmeråshøla (kr
200.000 i 2017).
n Stedsutviklingstiltak Grong sentrum (kr
4.430.000 i 2019).
n Flere vann – og avløpsprosjekter er foreslått i perioden. Av større anlegg kan
nevnes:
- Økt dimensjon vannledning Vårryggen
(kr 900.000 i 2016).
- Ombygging Bergsmo kloakkrenseanlegg (kr 1.995.000 i 2016).
- Ombygging Mediå renseanlegg ( kr
5.341.000 i 2016).

Hvordan få balanse
i budsjett og økonomiplan?
For å få 2016 budsjettet i balanse foreslås
å skyve ut avdragsbelastningen, noe som
gir en effekt på kr 1,5 mill. pr år i perioden. I tillegg er det foreslått å bruke kr
148.000 av fondsreserven inn i drift. Bruken av fond økes til kr 644.000 i 2017, kr
332.000 i 2018 og kr 1,1 millioner i 2019.
Dette er en betydelig mindre bruk av fond

enn det som lå i den gjeldende økonomiplan. Når det gjelder omstillingstiltak er
disse lagt inn fra 2017 med til sammen kr
2 millioner til 3,6 millioner kroner i 2019.
Noen reduksjoner i utgiftene er også lagt
inn i 2016, men i all hovedsak er driften
og tjenestetilbudet videreført.
Avgiftssatsene er i all hovedssak foreslått økt i henhold til lønns- og prisstigning. Når det gjelder renovasjonsgebyrene er disse foreslått økt med vel 5 prosent,
mens SFO- betalingen og egenbetaling
musikk- og kulturskolen er foreslått økt
med 13 prosent. Tallene viser at kommunen løpende bruker mer penger enn det
som kommer inn i inntekter. Budsjettene
balanseres med bruk av oppsparte midler, og netto driftsresultat er negativt i
hele økonomiplanperioden. Det vil si at
kommunen har høyere drifts- og finansutgifter enn drifts- og finansinntektene.
Rådmannen skriver følgende i sine
kommentarer til den økonomiske situasjon:
«Økonomiplanen synliggjør godt den
langsiktige økonomiske utfordring som
foreligger. Det er ikke å komme bort fra
at det i nær framtid må gjøres beslutninger som gjør at den løpende drift gjøres
opp med positivt netto driftsresultat.
Dette kan ikke poengteres sterkt nok.
Det er derfor viktig ikke bare å tenke
årsbudsjett, men også økonomiplan ved
denne behandlingen. Det anmodes sterkt
å vurdere å vedta tiltak utover det som er
foreslått, og da tiltak som vil bedre driftsbalansen både i 2016 og utover i økonomiplanperioden.»
Formannskapets forslag til budsjett
og økonomiplan er lagt ut på de vanlige
utleggingsstedene og servicekontoret
til 14. desember. Du finner det også på
kommunens hjemmeside : www.grong.
kommune.no.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Andelsleilighet
i Rønningen
borettslag selges

Grong kommune
har lansert nye nettsider
Kommunesamarbeidet
Indre Namdal har det
siste året gjennomført et
større moderniseringsprosjekt av kommunene
sine nettsider.
De nye nettsidene er tilpasset
nettbrett og mobil, og har fått
oppdatert sitt innhold og design
samt nye tjenester. I tillegg har
man fått på plass ny løsning
som gjør det mulig å digitalisere
skjemaene. Dermed vil du som
innbygger kunne søke elektronisk på mange flere kommunale
tjenester.
Brukermedvirkning fra innbyggerne er viktig for at sidene
skal bli så infor mative som
mulig. I den anledning har sidene man er inne på en funksjon
«Fant du det du lette etter?»,
hvor man kan gi en tilbakemelding hvis man ikke finner det
man søker etter. Vi oppfordrer
innbyggerne til å ta i bruk denne
muligheten.

Et viktig digitalt løft
med mange krav
De gamle nettsidene var på gammel teknologi fra 2009 som gjorde
det vanskelig for kommunene å
bruke sidene. De var heller ikke
tilpasset mobile flater. Derfor ble
det besluttet at Indre Namdal
IKS skulle anskaffe en ny løsning. Valg av ny leverandør falt
på ACOS og deres publiseringsløsning – ACOS InfoLink CMS.
ACOS har levert svært mange
kommunale portalløsninger i
Norge, og har et stort fagmiljø
som sørger for at publiseringsløsningen blir videreutviklet
i tråd med nye nasjonale krav,
kundeønsker og teknologiendringer.
Når det kommer til web går
utviklingen veldig fort. Kravene som i dag stilles til kommunale publiseringsløsninger er
mange og vesentlig høyere enn

Rønningen borettslag ligger
midt mellom Grong sentrum og
Grong stasjon, i relativ nærhet
til kommunesenteret Medjå,
med asfaltert gangvei til alle
sentrumsfasiliteter.
Boligen er en rekkehusleilighet over to plan med tilhørende
carport.
Gode sol og utsiktsforhold.
n Primærareal: 66 kvm
n Bruksareal: 71 kvm
n Fellesutgifter: 5.306,n Prisantydning: 290.000,-

n Andel fellesgjeld: 205.382,n Adresse: Rønningenstien 23
Fellesvisning av boligen
avholdes mandag den
14.12.15 klokken 14.30-15.15
For mer informasjon, kontakt Grong kommune v/Sigve
Hallager Tlf: 74 31 21 65
E-post: sigve.hallag er@
grong.kommune.no.
Grong kommune forbeholder
seg retten til å forkaste samtlige bud.

Vedtak om adresse-/vegnavn
i Grong kommune
for bare noen år siden. De nye
nettsidene skal derfor oppfylle
krav fra publikum, behov fra
egen organisasjon, nasjonale
krav og teknologiske krav til
selve løsningen. Vi blir målt på
universell utforming, som skal
gi mulighet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne kan bruke løsningen, kvalitetskravene
til Difi for offentlige nettsider,
brukervennlig innhold, selvbetjeningsmuligheter, koblinger
mot sosiale medier og responsivt design. En god publiseringsløsning hjelper oss å nå disse
målene. I tillegg må løsningene
dekke alle de funksjonene vi
som skal publisere trenger og
være lett å bruke.

Forenkling for både
brukere og administrasjonen
Vi er også i gang med digitalisering av sine skjema. En del av
løsningen er tilgangen til ACOS
Skjemadesigner, som gjør det
mulig for oss å bygge skjema og
publisere dem på de nye nettsidene. Skjemaene som bygges
kan kobles mot fagsystemer
som vi benytter for å behandle
søknadene. Dette gjør at vi slipper manuelt å registre opplys-

ningene i sak/arkivsystemet
og/eller andre fagsystemer.
For innbygger blir det også
enklere ved at de slipper å skrive ut og sende inn skjema pr.
post eller møte opp på kommunehuset. De digitale skjemaene
reduserer også mulighetene for
feilutfylling, noe som ofte kan
forlenge saksbehandlingstiden. Papirskjema inneholder
ofte mange felt og det kan være
vanskelig å vite hvilke felt som
må fylles ut. Nå har vi verktøyene på plass for selv å kunne
bygge logiske skjema digitalt.
Skjemaverktøyet gjør det
mulig å spørre innbygger etter
den informasjonen som er relevant for å behandle søknaden.
Hjelpetekst og forklaringer
blir presentert underveis ut
fra hva du som innbygger svarer. Skjema tilpasser seg i forhold til hvilke svar og valg du
har gjort, noe som gjør at det
ikke er nødvendig å vise eller
spørre om mer enn det som er
relevant.
Mange av våre innbyggere
ønsker å betjene seg selv på
nett. Vi vil derfor publisere
flere digitale skjema på nettsidene i tiden fremover.

Grong formannskap har i møte
01.12.2015, i medhold av Matrikkellova vedtatt 5 adresse-/vegnavn på
veger som tidligere ikke har fått
adressenavn:
n Odelsvegen. Veg på Sem, fra
kryss fv. 401, til boligeiendommer
og arenaområde.
n Formovegen. Veg fra kryss fv.
391 til 4 gårdsbruk på Formo.
n Myrvollvegen. Gml. E6-trase fra
kryss med Movegen, nord for Harran sentrum.
n Jernbanevegen. Veg fra kryss fv.
391 til bl.a. Grong jernbanestasjon.
n Bruhaugvegen. Veg fra kryss E6
langs vestside av Fiskemselva.
I samme møte er vedtatt å annulle-

re tidligere vedtak om navnet Fiskumfjellvegen, i og med at navnet
ikke ble godkjent av Kartverket.
Som nytt navn på vegen er vedtatt
Fjellvegen.
Det er klageadgang på skrivemåten for navnene i henhold til §
10 i Lov om stadnamn. Eventuell
klage på skrivemåte for vegnavna
sendes innen 31.12.2015 til Grong
kommune, Postboks 162, 7871
Grong, eller på e-post til postmottak@grong.kommune.no
Eventuelle spørsmål kan sendes
på e-post til jan.lyngstad@grong.
kommune.no, eller kan rettes til
Jan Lyngstad på telefon 918 21
377.

Nye pc-er til 10.-klassene
Grong kommunestyre
har vedtatt å bevilge
penger til nye pc-er til
10. klasseelevene. I alt
40 nye bærbare pc-er
skal kjøpes.
Kommunestyret har bevilget kr.
319.000,-, som skal sikre at hver
elev i 10. klasse får ny pc. Nåværende datamaskiner er i meget
dårlig forfatning, og tilfredsstiller ikke lenger kravene til verken
daglig undervisning, til pålagte

prøver eller til bruk under eksamen. De nye datamaskinene er
allerede bestilt, og vil bli tatt i
bruk så snart de er klargjort for
undervisning. Det er behov for
ytterligere datainvesteringer, og
derfor slutter formannskapet
seg til rådmannens anbefaling
om at det settes av midler til dette de neste to årene. I neste års
budsjett foreslås det kr. 400.000,til datainvesteringer, pluss at det
i kommende økonomiplan settes
av ytterligere kr. 400.000,- i 2017
til data innenfor skolesektoren.
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Hvilken pepperkakeform skal man velg tro?

Når en pepperkakebaker...
Når en pepperkake-baker
baker pepperkake-kaker...
Tradisjon tro ble det også
i år den store pepperkakebake-dagen på Rønningen
barnehage. Barnehagen stilte
med stor pepperkakedeig, og
hadde invitert beste-og oldeforeldre, mamma og pappa
eller andre barnet er glad i
for å komme og bake i lag med
ungene. Det ble også tid til å
smake på baksten med kaffe
til, og se seg litt omkring i
barnehagen.
Det var fullt hus hele formiddagen. Det ble til og med
kø for å få plass rundt bakebordet.
Dette er en tradisjon som
har vært på Rønningen i
mange år. Det er en fin start
på adventstiden, og pepperkakebaking er en god gammel
norsk tradisjon som vi ønsker
å bringe videre. De som har
vært her tidligere år gleder
seg til å få komme igjen. Og
det er stor stas for ungene å få
besøk i barnehagen.

Her blir det mange fine pepperkaker.

Herre va arti, ja.

Her skapes det nye tradisjoner.

7

FREDAG 11. DESEMBER 2015

KOMMUNAL INFORMASJON
Ny avdeling ved
Ekker barnehage
Grong formannskap innstiller til kommunestyret
i forbindelse med økonomiplanbehandlingen at
Ekker barnehage bygges
ut med en ny avdeling
med plass til 18 nye barn
over 3 år, eller 9 barn
under 3 år. Byggestart
forslås i 2017, slik at
den nye avdelinga
kan tas i bruk i 2018.

En arbeidsg ruppe oppnevnt
av formannskapet la tidligere
i høst frem et skisseprosjekt
til 2 alter native utbygginger,
hvor det ene alter nativet er
å bygge ut en hel ny avdeling,
mens alternativ 2 er å foreta en
redusert utbygging med færre
nye bar nehageplasser. Både
arbeidsgruppa og formannskapet har gått inn for alternativ
1, som betyr utbygging av en
ny avdeling med plass til 18
nye barn over 3 år alternativt 9
barn under 3 år. Det er barne-

tallsutviklinga og situasjonen
med tilnærmet sprengt kapasitet i nåværende barnehagelokaler som nødvendiggjør å utvide
romkapasiteten. Høsten 2016
er det noen flere skolestartere
sammenliknet med nå i høst,
og det kan bety at det frigjøres noen plasser i nåværende
lokaler, og det samme er situasjonen høsten 2017. Fra og med
høsten 2018 er det imidlertid
færre skolestartere, og da kan
det bli en utfordring å skaffe
nok barnehageplasser dersom
ikke romkapasiteten utvides.
Forslaget fra for mannskapet
tilsier at ny avdeling kan tas i
bruk i 2018. Den nye avdelinga
på Ekker er tenkt knyttet opp
mot eksisterende barnehage,
og det er også tatt høyde for
tilstrekkelig barnevognparkering både for ny avdeling og for
det udekkede behovet i eksisterende bygg. En ny avdeling ved
Ekker barnehage medfører at
parkeringskapasiteten ved barnehagen må økes, og dette er
tenkt tatt inn i de videre planer
for utbygginga.

Stor glede over
folketallsøkning

Grong har igjen passert
2500 innbyggere. Dette
syntes ordføreren var så
gledelig at han stilte med
kake da formannskapet
møttes til sitt første møte
etter konstitueringa.
Dagens innbyggertall
er nå på 2524 og en må
10 år tilbake for å finne
tilsvarende tall.
I løpet av årets 9 første måneder
økte folketallet i Grong med 35
personer. De siste årene har det
vært en jevn folketallsutvikling
og langt over det prognosene
tilsier. Ifølge prognosene skulle

Grong nå 2500 innbyggere i 2018.
Ordføreren mener at Grong kommunes satsing på tilrettelegging
av boligfelt og bygging av kommunale boliger gjennom mange
år er noe av suksessfaktoren for
denne befolkningsutviklinga.
– Uten tilgjengelige boliger vil
det heller ikke komme tilflyttere til kommunen. Selvsagt har
også bosetting av flyktninger
påvirket folketallsutviklinga
positivt men vi ser også at flere
ungdommer har flyttet heim
igjen og stiftet familie. Så langt
i år har vi også et fødselsoverskudd. Per 1. oktober hadde det
dødd 18 grongninger mens 21
hadde kommet til verden, forteller ordføreren.

Bosetting
av flyktninger
i Grong kommune
Mediebildet i den
senere tid har vist oss
at det kreves stor
innsats for å håndtere
flyktningsituasjonen
globalt, nasjonalt
og lokalt.
Det er vist stort engasjement i å
bidra på ulike måter til mennesker som har en vanskelig situasjon på grunn av flukt. Mange
har gitt bort klær og utstyr for å
hjelpe, andre har bidratt med å
være til stede for mennesker på
flukt både innenlands og utenlands.
Politikerne i Grong kommune vil ta del i dette engasjementet, slik at mennesker som får
opphold i Norge, skal få styrket
sine muligheter for en god fremtid i landet. I tillegg bidrar kommunen ved å være vertskommune for et flyktningmottak.

Fra asylsøker til bosatt flyktning

Grong kommune har i perioden 2011 – 2015 bosatt ca. 80
personer. I lengre tid har rundt
5000 personer til enhver tid sittet i mottak med innvilget oppholdstillatelse. Det vil si at det
allerede før flyktningkrisa var
det behov for økt bosettingskapasitet i kommunene.
En flyktning som bosettes i kommunen, er innbygger i kommunen og har fått
opphold i Norge. Beboere ved
flyktningmottaket er her en
kortere eller lengre periode før
de får bosetting i en kommune
i Norge eller avslag på asylsøknaden. De som er bosatt i
Grong, har flyttet til kommunen og etablert seg her som
en innbygger på lik linje med
andre innbyggere. Grong kommune har bosatt flyktninger
siden 1980-tallet og har solid og
bred kompetanse på feltet i de
sektorer som yter tjenester til
nyankomne innvandrere. Dette
gjelder NAV Flyktningtjenesten, Boenhet for enslige mindreårige flyktninger, skoler,
voksenopplæring, barnehager,
helsetjenester, boligkontor etc.

Introduksjonsprogram

Ko m m u n e n h a r e t e k s t r a
ansvar for å bidra til en god
oppstart for voksne over 18
år ved at vi tilbyr introduksjonsprogram for nyankomne
innvandrere, som er innvilget
denne rettigheten. Dette er et
toårig program som består av
veiledning, norskopplæring,
språkpraksis, arbeidspraksis
og andre tiltak som styrker
den enkeltes muligheter til å

komme seg raskt ut i arbeid
eller utdanning. Mange har
med seg en utdanning fra hjemlandet og andre skal ta igjen
norsk utdanningsnivå på to år
i program, selv om de kanskje
aldri har hatt muligheten til
å gå på skole i hjemlandet sitt.
Mange gir uttrykk for en stor
takknemlighet for at de endelig
kan få ta utdanning, særlig de
som ikke har hatt denne muligheten før. Deltakerne vi møter i
programmet har det ofte svært
travelt med å komme seg i jobb
og bidra i det norske samfunnet. Introduksjonsprogrammet
er regulert etter en nasjonal lov
om introduksjonsordningen.
For mer informasjon, se Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets nettsider (Imdi.no).

Bosatte enslige
mindreårige flyktninger
Mange av dem som kommer til
landet, er enslige mindreårige
asylsøkere som kommer uten
omsorgspersoner og er under
18 år når de søker asyl i Norge.
Det er barn og ungdom som
har et særskilt omsorgsansvar.
Grong kommune har siden
2009 utviklet tjenester til enslige mindreårige flyktninger
med oppholdstillatelse. Miljøarbeidertjenesten følger opp
ungdommene og gir dem tett
oppfølging gjennom en gradvis
mer selvstendig tilværelse inntil de er 20 år. Etter den tid er
miljøarbeidertjenesten fortsatt
voksenpersoner de kan ta kontakt med, dersom de har behov
for å treffe de ansatte igjen eller
trenger råd og veiledning i
hverdagen. Enslige mindreårige flyktninger som bor i Grong,
har fått opphold i Norge og er
innbyggere i kommunen.

Politisk vilje til lokalt engasjement rundt flyktningsituasjonen
Grong kommune ønsker å gi
flyktninger som har fått oppholdstillatelse en god mulighet
til å starte framtiden sin i Norge. Ventetid i mottak kan være
en utfordring for den enkelte
som har et ønske om og raskest
mulig bidra i det norske samfunnet med å ta utdanning og
skaffe seg arbeid. Politikerne
i Grong kommune har derfor i
høst vedtatt at vi skal bidra med
flere bosettingsplasser i årene
framover, der vi gjennom ressursøkninger i kommunens tjenesteapparat kan tilby følgende
antall plasser både for enslige
voksne, familier og enslige mindreårige flyktninger:
2016: 27 personer inkludert 7
enslige mindreårige flyktninger.
2017: 15 personer inkludert 5

enslige mindreårige flyktninger.
2018: 15 personer inkludert 5
enslige mindreårige flyktninger.
2019: 15 personer inkludert 5
enslige mindreårige flyktninger.
På denne måten kan Grong
kommune bidra til at mennesker som får opphold i Norge,
blir raskere integrert i samfunnet og får styrket sin framtid i
Norge gjennom utdanning og
kvalifisering til arbeid.

Lokalsamfunnet i Grong

Grong kommune har jevnlig
samarbeidsmøter med aktører i
lokalsamfunnet som næringsforening, politi og Grong mottakssenter. I tillegg samarbeider vi
med organisasjoner ved behov,
da frivillige lag og foreninger er
en viktig arena for integrering
i lokalsamfunnet og kan være
med på å få den enkelte flyktning
til å føle seg velkommen. Her
kan vi trekke fram engasjerte
mennesker fra Bygdekvinnelag,
frivilligsentral og fotballgruppa
med flere som er med på å skape møteplasser og muligheter
for bosatte voksne og barn. Vi
ønsker oss i framtiden en styrket mulighet for voksne bosatte
til å bli enda mer inkludert i lag
og foreninger. Dersom ditt lag
vil bidra mer i en viktig periode
framover, ta kontakt med NAV
flyktningtjenesten, så kan vi
sammen finne gode løsninger for
styrket integrering i Grong.
I den siste tiden har det vært
et enormt engasjement fra mennesker som vil bidra for å hjelpe
mennesker på flukt. For å lykkes
med integrering, er det viktig
at kommunen gir bosatte flyktninger muligheter for å lære seg
mest mulig om det norske samfunnet og systemet og arbeidslivet i Norge. I tillegg er vi helt
avhengig av frivillig innsats og
at lokalsamfunnet tar del i engasjementet for å kunne lykkes.
Integrering betinges av at barn,
ungdom og voksne føler at de får
delta og bidra mest mulig i lokalsamfunnet. Grong kommune oppfordrer derfor lokalbefolkning,
næringsliv og lag og foreninger
til å ta kontakt med kommunen,
dersom det er ønske om å bidra
på ulike måter for våre nyankomne flyktninger. Dette kan
gjelde tilbud om praksisplasser,
ønske om å invitere med flyktninger i idrettsaktivitet eller ønske
om å invitere en bosatt nabo på
besøk. NAV Flyktningtjenesten
tar gjerne imot gode initiativ og
kan samarbeide om å bygge broer mellom bosatte flyktninger og
innbyggerne i Grong.
Vi ønsker oss i fremtiden en
styrket mulighet for voksne
bosatte
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Valg av nemnder
råd og utvalg

Grong voksenopplæringssenter inviterte til internasjonal kveld.

Internasjonal kveld
Tirsdag 17. november inviterte
Grong voksenopplæringssenter
til internasjonal kveld. Deltagerne
hadde i flere dager laget mat og
forberedt seg til denne kvelden.

Mange satte pris på nydelig ma
t
Det ble servert injera fra Erit fra flere deler av verden.
rea, vårruller fra Filipinene,
sambusa fra Somalia og ber
ian
avsluttet med felles dans. Her a fra Irak. Kvelden ble
fikk deltagerne delt sine
dansekunnskaper med hveran
dre og de besøkende.

De besøkende ble ønsket velkommen på 12 ulike språk. Leder Siv Seem Holmen informerte om voksenopplæringa, og ordfører Skjalg Åkerøy holdt tale.

Kommunestyret har
valgt følgende medlemmer/varamedlemmer i
styrer/nemnder og råd
(varamedlemmer står
i parentes):

tant. Valgperioden 2015 – 2019:
Berit Blengsli (Bjørg Ekker).

Bygdeboknemnd
Valgperioden 2015 – 2019:
Bygdeboknemnda utgår inntil videre
som kommunalt underutvalg, og det
foretas ikke valg av bygdeboknemnd.

Interkommunalt beredskapsstyre
for akutt forurensning. Kommunens
representant. Valgperioden 2015 –
2019:
Ordføreren (varaordføreren).

Eldreråd, valgperioden 2015 – 2019:
Jorunn Romundstad, (med personlig vararepresentant Åse Liv Råstad
Rosset). Jorun Klinkenberg (Åsta
Bergin), Anders Romstad (Lorents I.
Sklet), Bo Pettersen (Arne Trones),
Fra kommunestyret: May Helen
Kolberg (Trond Martin Sæterhaug).

Lakseutvalget for Namsenvassdraget.
Kommunens representant.
Valgperioden 2015 – 2019:
Erik Seem (Trond Martin Sæterhaug).

Harran Fjellstyre (Brennmoen
statsalmenning), perioden 1.1.2016 –
31.12.2019:
Camilla Formo (Marit Johanne
Årsandøy), Oddveig Regine Amdal (Eva
Zielinski), Kjell Aune (Per Ove Moa),
Bjørn Kåre Rugeldal (Odd Arne Høilo),
Terje Aalberg (Georg Sagmo), Leder:
Terje Aalberg, Nestleder: Kjell Aune.
Grong Fjellstyre (Nordre Bangsjø
Statsalmenning), perioden 1.1.2016 –
31.12.2019: Skjalg Åkerøy (Tore Ravlo),
Siri Hegland (Torhild Bryhn), Jørn Ove
Duun (Kirstin Romundstad), Joar Grong
(Eli Sende Jenssen), Anett Sundvik
(Svenn Hegland), Leder: Skjalg Åkerøy,
Nestleder: Jørn Ove Duun.

Grong kirkelige råd. Kommunens
representant. Valg for valgperioden
2015 – 2019:
Tor Arne Olsen (Marianne Brissach).

Kommunale representanter
i samarbeidsutvalg og oppvekstyre
for skoler og barnhager.
1. Det velges én kommunal representant, foruten rektor, til oppvekststyret
ved Harran oppvekstsenter.
2. Som Grong kommunes representanter i samarbeidsutvalg/oppvekststyre
ved kommunens barnehager og skoler
velges for valgperioden 2015 – 2019:
Ekker barnehage (2 representanter
pluss 2 vararepresentanter):
Astrid Bye (Ann-Mari Lindmo),
Christoffer Kolås Petersen (Tonje
Hermanstad).
Rønningen barnehage (2 representanter pluss 2 vararepresentanter):
May Helen Solum Kolberg (Bjørn
Johan Fossland Schwartz), Jon Lauve
Rønning (Lasse Grongstad).

Museumsnemnd (Styringsorgan for
Grong bygdemuseum). Tre medlemmer med funksjonstid ut år 2017: Inge
Kjærstad, Kåre Hallager, Jon Inge
Eidem.Tre medlemmer med funksjonstid ut år 2019: Svein Vikestad, Brit
Formo, Kirsten Joveig Gartland.
Tre varamedlemmer i rekkefølge med
funksjonstid ut år 2019: Brit-Agnes
Buvarp, Oddvar Østerås, Judith Holand
Skage.

Bergsmo barnehage (2 representanter
pluss 2 vararepresentanter):
Gøril Valskrå (Gjertrud Strand), Siv
Janne Sklett (Kristin Jenssen Østerås).

Forstanderskap, Grong Sparebank.
Kommunens representant. Valg for
kommende valgperiode: Det velges én
representant med vararepresentant
for fire år, det vil si fra 1. mai 2016 – 30.
april 2020. Anders Kiær, med vararepresentant Steinar Sæternes.

(1 representant pluss
1 vararepresentant):

Oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere. Kommunens represen-

Grong barne-og ungdomsskole
(1 representant pluss
1 vararepresentant):

Kari Mette Linmo
(Borgny Kjølstad Grande).
Harran oppvekstsenter
Stig Magne Fiskum
(Laila Spillum Domås).
Oversikten over valgte styrer
/nemnder og råd er ikke fullstendig.
Den fullstendige oversikten finnes
på Grong kommunes nettsider,
www.grong.kommune.no.

Næringsprisen 2015
Vi gratulerer Traktorpikene med næringsprisen for 2015!
Juryens begrunnelse var som
følger:
«Bedriften har en spennende
og nyskapende ide som har fått
mye oppmerksomhet. Traktorpikene har sett et behov i markedet
og har utviklet nye produkter

innenfor en tradisjonell næring.
De har vist stor ståpåvilje i prosessen. Det tar lang tid fra en ny
ide blir til, til ferdige produkter
blir klare for salg. Videre har de
vært meget dyktige til å bruke
sosiale medier for å markedsføre
sine produkter og sin bedrift. De
har gjennom dette satt Grong på
kartet i hele landet. Både Thrine
og Ine er gode rollemodeller som

gir inspirasjon til andre etablerere.»
Prisen, som er et samarbeid
mellom Grong næringsforening
og Grong kommune, ble delt ut
under IN-messa til Thrine Bye
Heggum og Ine Bye Rossetnes av
leder i Grong næringsforening,
Ola A. Seem og ordfører Skjalg
Åkerøy. Vi er stolte av Thrine og
Ine og gratulerer så masse!

9

FREDAG 11. DESEMBER 2015

KOMMUNAL INFORMASJON

LØFT: Tegneserieteater med Kristoffer Hjulstad.

HINT: HiNT for de minste laget forestilling for barnehagene på Grong hotell.

Vrimmel 2015
VRIMMEL er en kunst- og
kulturfestival for hele
befolkningen i Namdalen.
Inneværende år har det
vært Indre Namdal sin
tur å vrimle. Det har vært
et samarbeid mellom
Røyrvik, Namsskogan.
Dette har vært fylkets lengste
og bredeste anlagte festival: 14
dager i 5 kommuner.
Gjennom 150 hendelser i 5
kommuner har vi blitt presentert for dans, hiphop, urbansport, litteratur, film, bildekunst, soundpainting, musikk
og mer til. Kunstnere fra inn- og
utland har bidratt i årets Vrimmel.
Når hverdagen tar oss igjen
etter to slike uker med Vrimmel,
er det er viktig å huske på at slike opplevelser gjør oss godt. Det
gir oss mennesker verdier som
vi kan bygge livene våre på. Opplevelser skaper refleksjon – det
gir oss tid til å tenke.
Målet har vært å skape gode
opplevelser nær deg. På noen av
arrangementene har det vært
inngangspenger. De har uavkortet gått til den lokale arrangø-

ren, slik at det kan skapes flere
gode opplevelser der du er.
Fylkestinget har med bakgrunn i HUNT-undersøkelsene
bestemt at Nord-Trøndelag skal
ha Vrimmel-festival hvert år i
norddelen av fylket. Vrimmel
er en kulturfestival over to uker
som foregår i flere kommuner
samtidig. Festivalen alternerer
over en treårssyklus mellom
Ytre Namdal, Indre Namdal og
Midtre Namdal. Vi er godt i gang
med andre runde. I uke 45 og 46
(2. – 15. november) ble det Vrimmel for andre gang i Indre Namdal, nærmere bestemt Grong,
Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Vrimmel er en
annerledes festival hvor programmet varer i hele to uker, og
foregår geografisk spredt rundt
i fem kommuner parallelt. Vrimmel-kommunene fikk besøk av et
mangfold av kulturuttrykk. En
rekke ulike typer lokaliteter ble
tatt i bruk. Skoler, barnehager,
eldreinstitusjoner, kulturhus,
grendehus, samfunnshus, kirker,
nedlagt gruvesamfunn m.m. fikk
besøk. Det ble mye DKS, og mye
skjedde mye på kveldstid. Det ble
også Kurant Urbant, et urbant
ungdomsar rang ement hvor
mange ulike kulturuttrykk fore-

gikk parallelt, på et eksotisk og
lite urbant sted. Kurant Urbant
har vært arrangert på Vrimmel
i Midtre Namdal og Ytre Namdal, og har allerede begynt å få
et legendarisk rykte. Vrimmel er
et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Vrimmel
bygger kulturell infrastruktur
hvor lokalt eierskap er resepten.
Å få DKS-tilbudet i festivalform
gir merverdi i form av et bredt
tilbud på kort tid, fokus på kultur, og opplevelse av fellesskap
i en større sammenheng. Når vi
utvidet festivalen til å gjelde alle
med tilbud både på dag, ettermiddag og kveld, settes DKS i en
større ramme. Det ble vrimmel
av kunstnere, elever, foreldre,
besteforeldre, lærere, og andre
publikummere på konserter,
forestillinger, workshops, utstillinger, forfatterbesøk og andre
arrangement. Har du deltatt i
vrimmelen, har du garantert
oppdaget noe nytt, lurt, rart eller
artig. Du opplever noe ekstra.
Det gledes over at vi i Grong
kommune fikk muligheten til å
vrimle sammen med alle dere
som deltok!
Her følger bilder fra enkelte
arrangement under Vrimmel
2015, 2.–15. november.

QUINTUS: Arbeidsplasskonsert med Quintus hos Grong Sparebank med solist Joar Leir hos Grong sparebank.

BILL OG BILLY: Bill Booth og Billy Troiani spilte blues, rock, folk og country
på Grong hotell.

SANG: Stjernedryss i høstløv med Ola Fjellvikås og Roy Waade på Grong
helse- og omsorgstun.

FOREDRAG: Bullshitfilteret - et foredrag for både skoleelever og voksne.

KONSERT: Kulturskolekonsert under IN-messa.
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– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Mot til å glede-dagen
MOT til å glede-dagen ble
arrangert 23. november.
Denne dagen har blitt
en årlig begivenhet, og
handler om å skape og
spre glede.
Ungdom fra MOT-skolene besøker og gleder mennesker i sitt
lokalsamfunn gjennom ulike
«glede-aktiviteter». Mottoet for
dagen er å skape glede med enkle
midler. Ca 65.000 ungdommer
markerer dagen på landsbasis,
og blir en viktig synliggjøring av
MOTs budskap lokalt.
Det viktigste stikkordet for
MOT til å glede-dagen er: TENK
ENKELT! Gled mannen på gata,
gode venner, naboen, bestemor
på aldershjemmet, farfar som
sitter alene, klassekamerater,
kolleger eller barna i barnehagen. Gi en hjelpende hånd,
måk litt snø eller fei gata, gå et
ærend for noen, arrangere smskurs, pc-kurs eller kortspill på
gamlehjemmet. Ha litt ekstra
fokus på å si hei, gi et smil, et
nikk og kanskje til og med en
klem til noen som trenger det.
MOT ønsker å bidra til å skape varmere og tryggere miljøer.
Det kan koste litt mot å gjøre
noe ekstra for å spre litt glede,

MOT: MOT til å glede-dagen ble arrangert 23. november.
men glede smitter og verdien til
sammen blir veldig stor!
Arrangementet i Grong, som
Ungdom Med MOT (UMM) sto
bak, startet på GBU ved at alle
elevene og lærere laget en lang
lenke (MOT lenka) som gikk fra
skolen til idrettshallen. En synlig lenke gjennom Grongsam-

funnet som symboliserte samhold og glede. De største elevene gikk hand i hand med de
minste.
Underveis til idrettshallen
MOT lenka gikk igjennom kommunehuset – hvor blant andre
ordføreren hengte seg på. Her
ble også mulighet for ansatte

på kommunehuset å henge seg
på lenka. Arrangementet varte
i ca. to timer. Av underholdningen kan nevnes at det i tillegg
til lokale aktører med musikalske innslag ble en liten overraskelse på slutten, da kom Ronny
Grannes fra Namsos og spilte
et par melodier fra sin siste CD.

Det må også tas med at lærerne
ved GBU imponerte med et eget
nummer.
Inntrykket var at arrangementet ble godt mottatt av både
elever, lærere og andre frammøtte. Det ble en litt uvanlig
start på skoledagen med et positivt budskap til alle sammen.

Heimkjær 2015
FOLKEVALGT: Folkevalgtopplæringen godt i gang. Bilder er fra samlingen 17. november.

Folkevalgtopplæringen godt i gang
I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund er Grong kommune godt i gang med
gjennomføring av folkevalgtprogrammet.
HEIMKJÆR: I år ble Heimkjær arrangert i Trondheim den 6.november på Scandic Nidelven.
I år ble Heimkjær arrangert i
Trondheim den 6. november på
Scandic Nidelven. Tidligere het
arrangementet Hoga heim og
var kun for ungdommer fra Høylandet, Overhalla og Grong. Fra
og med 2014 ble navnet endret til
Heimkjær, og retter seg mot ungdom fra hele Namdalen.
Målsettingen med arrangementet er å holde kontakt med

ungdom fra Namdalen som studerer eller arbeider i Trondheim
med omegn, og synliggjøre at vi
har bruk for dem her hjemme når
de er ferdige med studiene og fått
litt praksis. Det er med bedrifter
som har behov for kompetanse
fremover, og det legges opp til god
dialog mellom ungdom og ordførere og andre fra hjemkommunen. I år kom det i overkant av 100

ungdommer, det var god stemning
med Sigmund Kveli som programleder, ivrige bedrifter som var på
jakt etter nye arbeidstakere og det
var mye god mat.
L i k g j e r n e n e t t s i d e n vå r,
slik at du ser når det legges ut
nyheter og nye arrangementer
https://www.facebook.com/
hogaheim/?ref=aymt_homepage_panel.

Grong kommune er godt i gang
med folkevalgtopplæringen.
Det nye kommunestyret ble
konstituert 22. oktober i år. I
samarbeid med Kommunenes
Sentralforbund (KS) er kommunen i gang med folkevalgtprogrammet.
Folkevalgtprogrammet skal
skape engasjement og forståelse
for det lokale selvstyret. Samtidig skal det bidra at de som er
folkevalgte kan finne det lokalpolitiske handlingsrommet og
kunne sette dagsorden. De folkevalgte skal styre og lede kom-

muneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med
administrasjonen og ikke minst
god samhandling med lokalsamfunnet.
Programmet skal også inspirere til å gi trygghet til rollen som
folkevalgt, samtidig som det skal
gi en innføring i lokale forhold
og være tilpasset disse. Som prosessleder fra KS har Ivar Skei,
tidligere ordfører i Klæbu, ledet
to samlinger. Første samling var
19. oktober, andre samling ble
gjennomført 17. november.
I fortsettelsen vil det i 2016 bli
tatt opp ulike tema i formannskap og kommunestyre. Dette for
å sette de folkevalgte best mulig
inn i oppgavene som folkevalgt.
Her vil personer fra kommuneadministrasjonen være innledere.
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LAG OG FORENINGER
Takk fra Grong
Frivilligsentral
Grong Frivilligsentral takker for
gaver, blomster og hilsener i
forbindelse med vårt 20-årsjubileum 16. oktober 2015. Vi vil
samtidig takke alle frivillige som
stadig stiller opp med innsats og
engasjement, både på våre faste
aktiviteter og ved spesielle arrangement. Takk også til alle dere
som er med som deltakere!

Lotterivinnere

Språkkafé på
bilioteket i Grong
Grong Røde Kors starter
nå opp med norsktrening eller «språkcafè»
på biblioteket i Grong
hver 2. og 4. tirsdag i
måneden kl 19.00. Oppstart etter jul blir altså
tirsdagene 12. januar og
26.januar kl 19.00.

Å beherske det norske språket
er nøkkelen til sosial inkludering og veien ut i jobb for
innvandrere. De aller fleste
voksne som lærer et nytt språk
synes at det vanskeligste er å
snakke det.
Derfor tilbyr Røde Kors samtaletrening som kan være et
godt supplement til for mell
norskundervisning. Målet er

å øke norskkunnskapene blant
deltakerne, bygge opp selvtilliten til deltakerne slik at de kan
bruke norsk i dagliglivet, trygge deltakerne i at det er akseptabelt å snakke norsk uansett
nivå og gi deltakerne støtte og
mulighet til å utvide sitt nettverk.
Det serveres kaffe og noe enkelt
å bite i og tiltaket er gratis.

Vi ønsker veldig gjerne flere
interesserte som ønsker å delta
på språkcafeèn og ønsker å bli
bedre kjent med våre nye landsmenn.
Om du har spørsmål så kan
du ta kontakt med Brit-Agnes
Buvarp på mob 482 04 908 eller
britagnes@gmail.com.
Velkommen!

KOMMUNAL INFORMASJON

Namdal brann- og redningsvesen
Namdal brann- og redningsvesen
ble formelt iverksatt 1. september i år. Fra denne datoen er det
ansatt brannsjef (Arne Jørgen
Påsche) og varabrannsjef (Geir
Freland) i helstillinger. Namdal
brann- og redningsvesen er
etablert på bakgrunn av vertskommuneavtale mellom Grong,
Høylandet og Overhalla kommune.
Vertskommune er Grong kommune hvor brannsjefen og varabrannsjefen har primærkontor i andre
etasje på kommunehuset.
Fra 1. januar vil alle deltidsbrannmanskapene i de tre kommunene også bli ansatt med deltidsstillinger i Namdal brann- og
redningsvesen. Brannstasjonene
og innsatsstyrkene vil fremdeles
bli opprettholdt i hver kommune,
men det vil bli et mere utstrakt
samarbeid ved aksjoner etc. - noe

som er i tråd med forskrifter som
sier at kommunene skal samarbeide innenfor brannområdet.
Samarbeidet med felles brannog redningsvesen vil styrke arbeidet innenfor fagfeltet, blant annet
på forebyggende arbeid med tilsyn og oppfølging som er viktig
med tanke på å redusere faren
for brann. Her er det utarbeidet
en plan for forebyggende arbeid
i 2016.
Det er krav om plan for forebyggende arbeid for påfølgende
år, og vil bli utarbeidet i tråd med
dette fremover.
Det er også igangsatt arbeid
med ny felles brannordning for de
3 kommunene. Brannordningen
skal beskrive ulike risikoer gjennom en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil avdekke risikoområder og være styrende når

det gjelder behov for utstyr, materiell og beredskap/mannskap for
Namdal brann- og redningsvesen.
Brannordningen er planlagt ferdigstilt våren 2016.
Det ble avholdt felles brannøvelse 28. oktober i Grong hvor
øvelsen ble gjennomført med
nedbrenning av våningshus og
fjøs på Homo. Vi vil forsøke å
avholde en felles øvelse pr. år, i
tillegg til egne øvelse for brannvesenet i hver kommune.
I tillegg vil vi informere om at
det er utarbeidet forslag på ny
organisering av feiertjenesten
lagt under Namdal brann- og redningsvesen. Det er foreslått at det
ansettes 2 feiere på nyåret som
vil sørge for feiing og tilsyn for
alle 3 kommunene. Denne saken
vil bli politisk behandlet i løpet av
desember.

Hvis det er noen som
har spørsmål etc. kan dere
kontakt med på følgende:
Brannsjef Arne Jørgen Påsche
telefon 74312194/90897435
E post: arne.j.paasche@grong.
kommune.no
Geir Freland telefon
74312193/91368500
E post geir.freland@grong.
kommune.no
Ellers er alle velkomne til å
komme innom på våre kontorer.
Namdal brann- og redningsvesen ønsker alle en riktig god jul og
et godt nyttår, og vil samtidig minne
om at alle må ivareta brannsikkerheten, spesielt i juletiden som erfaringsmessig og statistisk sett er
den tiden på året som det er flest
branner rundt omkring i landet.
Arne Jørgen Påsche, brannsjef
og Geir Freland, varabrannsjef

Grong og Harran Pensjonistforenings
lotteri-trekning 20/10 2015.
Vinnere:
Jan Ove Falmår,
gavekort på kr. 750, Coop Grong,
Eilif Neergård,
gavekort på kr. 750, Grong sport.
Randi Lund,
gavekort på kr. 400, Coop Harran,
Laila Hermanstad,
gavekort på kr. 400, Spar Grong.
Kristian Østerås,
gavekort kr. 200, Abra.
Torill Bryn, brødrister, Trude Haugen
dyne. Premiene gitt av medlemmene
i Grong og Harran Pensjonistforening.
Haldis Gåsabakk, gavekort på kr.100,
gitt av Brønseth Blomster,
Karen Veium, gavekort på kr. 100, gitt
av Brønseth Blomster.
Margit Polle, hårpleieprodukter, gitt
av Frisørstuggu.
Ingeborg Seem, fruktkorg, gitt av
Coop Harran.
Kristin Bergin, bilde gitt av Randi
Eriksen.
Grong og Harran Pensjonistforening
takker alle som har gitt gaver og støttet oss på loddsalget.
Styret ønsker våre medlemmer og
andre ei god jul og et godt nytt år.

Førjulskonserter
i Grong
Mandag 14/12 i
Harran kirke Kl.19
Grong blandakor og
Grong skolemusikk.
Allsang.
Tirsdag 15/12 i Grong kirke Kl. 19
Grong blandakor, Grong skolemusikk
og Grong musikkforening/Overhalla
musikkorps. Inngang: Harran kirke:
Voksne kr. 100, Grong kirke: Voksne
kr. 150,-. Barn under 15 år: Gratis.
Velkommen!

Grong Sanitetsforenings julelotteri 2015
Vinnere og gevinster: Gerd Bye
(Julenisse), Bertel
Grong (Glassfat),
Magnus Heggland (Hjemmelaget
flatbrød), Familien Seem/Sæternes
(Gavekort G-sport) og Anny Hoddø
(Gavekort Brønseth Blomster).
Grong Sanitetsforening

Kinoprogrammet
Søndag 13.12
Kl. 18 Snoopy og Charlie Brown:
Knøttene-Filmen (tillatt for alle).
Kl. 20 Truth (Tillatt for alle).
Søndag 20.12
Kl. 18 Julekongen (6 år)
Kl. 20 Star Wars: The Force Awakens
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Åpent for salg fra 27.12.15
kl. 10.00-17.00
tilbud på noen varer før kl. 12.00
Vi har familiepakker,
ungdomspakker,
effektbatterier, rakettbatterier,
fakler og stjerneskudd.
Bestill gjerne våre produkter på
mob. nr 995 12 000
Kontantbetaling eller med kort.
I år er sVea Verdens støreste fyrVerKerI
Med ny verdensrekord og direkte
i GuInnes reKordBoK.
se på sveafireworks.no live

God jul og godt nyttår!

Jon Ivar Moe
Grong Trafikksenter
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Alle ur

30%
rabatt

fredag og lørdag

www.mosandas.no
Tlf. 74 28 11 42

Åpningstider før Jul og i Romjulen
Søn. 13. desember
Søn. 20. desember
Man. 21. - ons. 23. des.
Tors. 24. desember
Man. 28. - ons. 30. des.
Tors. 31. desember

14-18
09-19
09-12
10-16
10-13

God Jul til alle!
Hilsen oss
på Grong
Kjøpesenter

Grong Kjøpesenter

Coop
Coop
Coop
Coop
Coop
Coop

14-17
14-18
08-21
08-13
09-16
09-15
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Din støtte er grunnen
til at jeg kan gjøre jobben
min. Derfor er du også
en livredder. Takk!
Jørn Arve Pedersen,

Telefon: 74 33 17 17
www.grong-elektro.no
grongel@online.no
Elektriske installasjoner

Potteplanter | Buketter | Bårebuketter | Kranser
Sommerblomster | Stauder | Prydbusker | Bærbussker | Frukttrær

Velelk
lko
kom
omm
mme
men
Tømmerås, 7870 Grongg. tlf. 74 33 11 01

Telefon Gartneren: 984 15 907

Åpningstider:
Mandag - Fredag
10-17
Lørdag 10-15

redningsmann

*1 nautisk mil =1852 meter

Du redder liv

Gi julegaven som trygger norskekysten
Å drifte redningsskøyta én nautisk mil* koster 500 kr.
Gi nautiske mil til din lokale redningsskøyte og vær med å
redde liv. Send NAUTISK til 2377 og gi 500 kr eller benytt
bankkonto 5005.26.50000. Bedrifter kan gi nautiske mil
på www.nautiskmil.no. Takk igjen!

Ingen skal drukne

Vi har tilhold på Grong Kjøpesenter, og tar gjerne en prat omkring regnskap og økonomisk rådgiving. Stikk innom, ring oss på
tlf. 74 33 14 06 eller send oss en e-post til post@inregnskap.no!

Fylkesforening i Sør- og Nord-Trøndelag
Gavekonto 4484 12 10953
Org.nr 893 750 762

Barnekreftforeningen Trøndelag

Stor familiejulebord
på Namsentunet på søndagene 13. og 20. desember.

Spis så mye dere vil
For kun kr. 325,- pr. pers. kl. 13-18.
Velkommen.
Tlf. 74 33 00 00.
www.namsentunet.no
Booking: Tlf. 74 33 00 00 I post@uppernamnsen.no I www.namsentunet.no
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NAMSEN AUTO AS

KSTED
RA VERKS
TRA
LXT
DITT LOKALE BILX

Vårt verksted er tilknyttet BilXtra-kjeden, som er en av Norges
mest anerkjente verkstedkjeder. Som kunde hos oss skal du
føle trygghet. Vi er et nytt og moderne verksted som utfører
reperasjoner på både personbiler og bobiler. Service, reperasjon og PKK får du hos oss!

FOREBYGGENDE SERVICE
OG VEDLIKEHOLD
MED MOBILITETSGARANTI

– DEN BESTE FORSIKRING FOR ET PROBLEMFRITT
BILHOLD
BilXtra verksted utfører service etter bilens behov. Her kan du
som kunde velge service etter bilens originale servicehefte,
eller en noe enklere og rimeligere BilXtra Service.
Med BilXtra Mobilitetsgaranti får du hjelp når du trenger det:

VÅRE TILBUD VARER TIL 15.DES 20

15

• Når bilen ikke vil starte, eller ved driftsstans under kjøring
• Når du har hatt et uhell – utforkjøring eller kollisjon
• Når du har vært uheldig og låst deg ute av bilen
• Når bilnøkkelen er ødelagt eller mistet
• Når bilen har gått tom for drivstoff
• Når det er fylt feil drivstoff på tanken
• Når du har vært uheldig og punktert og trenger hjelp til å
bytte hjul

MOTORVARMER
M

Ferdig montert inkl.mva og element.
F

MOBILITETSGARANTI
AN

IE

N

GA

2490,-

R

T E R T PÅ V E

NÅ KAN DU DELE OPP
BILVERKSTED-REGNINGEN!

BEST I TEST

*

VISKERE

* Test av NAF, januar 2015
Høy kvalitet. God sikt i
vintermørket.

BilXtra-konto* gir deg som forbruker 30-60 dager faktura helt
uten ekstra kostnad. Velger du å dele opp betalingen fra 4-12
måneder, kommer det ingen renter i tillegg. Søk om BilXtrakonto i nærmeste BilXtra-verksted eller BilXtra-butikk!
Les mer på www.BilXtra.no
*Forutsetter godkjent kredittvurdering

-10%
GRATIS

etterfylling av
spylervæske*

*Gjelder ved kjøp av DEFA
eller viskere

NAMSEN AUTO AS • Grong Næringspark, 7870 Grong • Tlf: 480 60 999/948 04 598 • Mail: post@namsenauto.no
Åpningstider verksted: Man-fre: 08-16 og tors: 08-18 • Åpningstider salg: Man-fre: 09-17 og tors: 09-18, Lør: 10 - 14
Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

