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Bergsmo barnehage 
setter leiken i søkelyset

Her legges det til rette for mer tid og 
rom til barnas frie leik og dermed 

mindre styring fra de voksne.
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Spreke eldre i Grong kommune
SIDE 10

Takker for seg etter 
åtte år som ordfører

Skjalg Åkerøy takker for  
innholdsrike år med godt 

samarbeid og ønsker Grongs  
nyvalgte ordfører lykke til i jobben.
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Arbeidet har startet ved Nedre Fiskumfoss
NTE har startet opp arbeidet med utbygging av nytt kraftverk ved Nedre Fiskumfoss i Grong kommune. SIDE 9
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Informasjon om Grongnytt 2019Møter i Grong
kommunestyre
Neste møter i Grong kommunestyre er 17. oktober,  
28. november og 19. desember. Kommunestyrets møter  
holdes i kommunestyresalen på Grong kommunehus. Møtene  
blir streamet. Sakliste for møtene er tilgjengelig på kommunens 
nettside www.grong.kommune.no, i servicekontoret på kommune-
huset, på biblioteket, Coop Grong, Bergsmo og Coop Marked Harran, 
uka før møtene.

Skjalg Åkerøy, ordfører og 
Svein Helland, rådmann

 ⚫  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.

 ⚫  Neste nummer av Grongnytt kommer 13. desember.  
Frist for lag og foreninger blir 2. desember.  

 ⚫  Dere som har postboks (og ingen postkasse/aviskasse)  
får Grongnytt på Rema 1000 og Coop Marked Harran.

 ⚫  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.

 ⚫  Snåsningen kan i tillegg utarbeide annonser til Grongnytt for private/lag og 
foreninger og næringsdrivende i Grong. Dette bestilles direkte hos Snåsningen, 
på epost: annonse@t-a.no, med innleveringsfrist siste mandag før utgivelse. 
Disse annonsene er ikke gratis. 

 ⚫  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.

I Bergsmo barnehage har vi nå på andre året 
valgt å ha hovedfokus på leiken og leikende 
samspill. Denne satsningen er i tråd med 
Rammeplan for barnehager og barnehagens 
Årsplan. Den frie leiken er retningsgivende 
for barnas utvikling og trivsel. Det vil i prak-
sis si at vi må legge til rette i hverdagen for 
at det skal bli enda mer tid og rom til barnas 
frie leik, og derved ikke så mye voksenstyrt 
aktivitet som det har vært tradisjon for. Lei-
ken og leikende samspill er helt sentralt i 
opplevelsen av den gode barndom, og 
Bergsmo barnehage vil ta dette på alvor. Alle 
barn har behov for å kjenne at de er ønsket 
som deltaker i et leikende fellesskap. Dette 
er avgjørende for barns opplevelse av 
omsorg, glede og mestring i hverdagen. Å 
være alene i en gruppe er mer ensomt enn å 
være alene for seg selv. 

Det betyr ikke at vi voksne kan trekke oss 
tilbake som passive tilskuere, tvert imot! All 
samhandling i hverdagen skal være preget 
av annerkjennelse, respekt og likeverd mel-
lom både barn og voksne. Lett??? Tja…. Vi 
har nok oppdaget at det henger igjen noen 

gamle regler, rutiner og handlingsmønster 
som er moden for justering. (Og gamle vaner 
tar det som kjent tid å forandre…, men vi er 
på rett kurs!) Vi må også være tett på der 
leiken foregår for å skjønne hva det er som 
foregår i samspillet mellom barna, hvem 
trenger støtte til hva…. For å få innpass i bar-
nas leikeverden må også vi voksne ned på 
gulvet og lære oss hvordan en 1-åring leiker, 
eller under en busk inni skogen sammen 
med 4-åringene… 

 Tilfeldig besøkende i barnehagen vil 
kanskje tenke at det er rotete og lite faste 
strukturer i hverdagen her. Vi tror ikke at 
barna opplever det slik. Hvis vi voksne har 
fokus på å være til stede for barna og ivare-
tar deres behov, opplever barna å bli sett og 
tatt på alvor. Det skaper trygghet. Også har 
vi selvfølgelig noen faste strukturer i hver-
dagen som sikrer at viktige behov blir ivare-
tatt.  Og en trygg voksen skal selvfølgelig 
ikke la barna overta styringa, men møte 
barnas ønsker og innspill med respekt og 
likeverd på samme måte som om det var 
voksne vi samhandlet med. 

Leiken i fokus i Bergsmo barnehage
Heldigvis var det ingen som falt ned i den skumle lavaen  i løpet av den tima disse fem beveget seg rundt omkring i barnehagen!

Rundt og rundt og rundt og rundt…

8 år går fort. Synes ikke det er lenge sia at jeg 
inntok ordførerkontoret på kommunehuset. 
Det har vært  åtte givende og interessant år 
og det var med stor ydmykhet jeg gikk til job-
ben. Å være kommunens fremste talsmann 
er  noe av det største en kan oppleve i kom-
munal sammenheng. Samtidig må en være 
klar på at det ikke finnes noen fixfax-løsnin-
ger over natta og at dette er et verv som ikke 
varer evig. Kontrakten gjelder for fire år 
adgangen  og det skjer fort at den demokra-
tiske prosessen vil ha andre i førersetet. Jeg 
var så heldig å få to 4-års perioder og hadde 
da allerede bestemt meg for at det ville være 
nok. Nå venter pensjonistenes rekker.

For oss som kommer fra privat nærings-
liv vil det alltid være en stor overgang  både 
i forhold til rutiner, prosesser, saksgang og 
gjennomføring. En må være tålmodig og 
det er noe undertegnede alltid har slitt 
med. Men en lærer etter hvert at ting tar tid. 

Det er ikke til å stikke under en stol at de 
siste årene har vært økonomisk krevende 
her i Grong. Ikke bare for oss politikere , 
men for hele kommuneadministrasjonen. 
Nå vil sikkert mange si at dere går jo med 
overskudd år etter år. Ja det er riktig , men 
her er det viktig å gå inn i tallene og se hva 
dette skyldes. Mesteparten av overskud-
dene skyldig ikke direkte innsparinger på 
drift men forhold knyttet til  engangstilskott 
og prosjekter.  Framover vil det fortsatt  bli  
tøft å få endene til å møtes. Heldigvis har 
man en buffer i bakhånda som kan avhjelpe 
situasjonen enkelte år.  40 mill. på bok 

høres mye ut men en del er  «øremerket» til 
forskjellige forhold. En evt. renteøkning vil 
fort tære på egenkapitalen.

Ordførerperioden har vært en reise i 
opplevelser, utfordringer og prosesser. Den 
største begivenheten var nok realiseringa 
av kulturhuset Kuben og den offisielle 
åpninga med Kronprinsparet. Også marke-
ringa av Grunnlovsjubileet  med festmid-
dag i Oslo rådhus og besøket på Slottet er 
noe man husker lenge. Ellers har det vært 
mange små og store begivenheter en tenker 
tilbake på . Fokuset har hele tida vært å til-
rettelegge best mulige tjenester for mine 

«Takk for 8 givende 
år i ordførerstolen»

Årets Grongning 2019
Hve mener du fortjener å bli tittelert «Årets 
Grongning?» Formannskapet i Grong 
Kommune har på vegne av kommunestyret 
opprettet en ny pris som skal deles ut årlig. 
Prisen skal tildeles en person som på sitt 
vis har utmerket seg i kraft av hvem hun/ 
han er eller hvilke handlinger vedkom-
mende har utført gjennom året man er i. 
Vinneren kan være bosatt i Grong eller ha 
en nær tilknytning til Grong. 

Det må altså være en person – som har 
utført noe særskilt man vil verdsette – i 
løpet av året 2019. 

Prisen består av blomster, et diplom og 
et gavekort pålydende 3000,-. Prisen ved-
tas av formannskapet som annonseres 
og deles ut før/ rundt årskiftet.  Prisen 
kan baseres på innkomne forslag – men 
formannskapet kan velge kven som får 
prisen uavhengig av innleverte forslag. 

Forslag med begrunnelse kan levers 
til servicekontoret i kommunen per post 
Grong Kommune, PB 162, 7871 Grong eller 
på e-post til postmottak@grong.kommune.
no. Frist for forslag er 15. november 2019.

Skolen har gjennom år jobbet med sosial- og 
emosjonell kompetanse ved bruk av MOT i ung-
domsskolen. Vi ser at MOT programmet utgjør 
en forskjell for ungdommene våre. Skolen 
ønsker å videreutvikle vår kompetanse innen-
for feltet, samt jobbe enda mer med å styrke 
alle elevene våre. Vi har derfor valgt å inngå et 
samarbeid med Lions Overhalla om undervis-
ningsprogrammet MITT VALG. Det er timeplan-
festet en time i uken på alle trinn for MITT VALG, 
samt at ungdomstrinnet jevnlig har MOT økter. 
Ved å bruke disse to programmene fast mener 
skolen at elevene får et bedre utgangspunkt for 
å takle de videre fasene i livet. 

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosi-
al- og emosjonell kompetanse. Programmet 

trener barn og unge i å takle livets utfordringer. 
Kan man forvente at alle barn vet hvordan man 
skal få seg venner, trives på skolen, forstå egne 
og andres følelser, aldri mobber, baksnakker 
eller slår, har positiv selvfølelse, står opp mot 
gruppepress og rasisme eller gjør fornuftige 
valg? Barn trenger å øve på disse utfordringe-
ne. De har behov for trening i å ta selvstendige 
valg. Gjennom øving og erfaring blir det enklere 
å velge riktig og med undervisningsprogrammet 
MITT VALG får skolen et godt verktøy for å jobbe 
med disse temaene. MITT VALG tar opp disse 
temaene fordelt på trinn:

1 til 4 trinn: Å skape et godt skolemiljø, å 
arbeide sammen, å ta beslutninger, å ta vare på 
kroppene våre, å ta vare på hverandre.

5 til 7 trinn: Utvikling av skolemiljø, sam-
spill og følelser, kritisk tenkning, rusmidler 
og tobakk, å sette positive mål.

8 til 10 trinn: Utvikling av skolemiljø, styr-
king av selvtillit og selvfølelse, kommunika-
sjon og kultur, nettvett og digitale utfordrin-
ger, grensesetting og seksualitet. 

MITT VALG bygger på det internasjonale 
programmet Lion Quest. Forskning viser 
at programmet har god effekt på de unges 
utvikling av sosial og emosjonell kompe-
tanse ved systematisk bruk. Alle ansatte på 
skolen er kurset på MITT VALG. Les gjerne 
mer om programmet på www.mittvalg.no. 
Skrevet av Assisterende rektor Kari Sofie B. 
Fiskum.

Grong Barne- og Ungdomsskole har blitt MITT VALG skole

Barnehagene i 
Grong trenger 
flere vikarer 
som kan kon-
takts ved behov 
Vi ønsker at du som er interessert 
tar kontakt med styrer i en av  
barnehagene for nærmere  
informasjon.

Bergsmo Barnehage, 
Monika Sæther 41289587.
Harran Oppvekstsenter, 
avd.Barnehage, 
Odd Mage Lund 97785366.
Ekker Friluftsbarnehage, 
Vidar Grongstad 92055364.
Rønningen Kulturbarnehage,
Ingri Gartland 95090209.

Nye åpnings-
tider Grong 
Ungdomsklubb 
høsten 2019
Vi starter nå opp ungdomsklub-
ben. Denne høsten vil vi forsøke 
med litt andre åpningstider og 
framover blir ungdomsklubben 
åpen mandager 15.00-18.00 
og onsdager 17.00-2030. 

Sonja Fossland er ungdom-
skulturarbeider og har ansvaret 
for ungdomsklubben som voksen. 
Første åpningskveld blir onsdag 
25. september kl. 17.00! Deretter 
hver mandag og onsdag utenom 
skoleferiene. Velkommen alle 
sammen!

innbyggere. Her håper jeg at man stort sett 
er fornøyd og det har vært få negative tilba-
kemeldinger de siste 8 år. Kanskje for få. 

Skal man trives og lykkes som ordfører 
er det viktig å ha et godt og ryddig forhold 
til administrasjonen. Uten en klar og tyde-
lig rådmann kan det fort bli utfordrende.  
Nå har jeg vært så heldig å ha en rådmann 
som både har lang erfaring og kjenner 
spillereglene ut og inn.  Rådmann Svein har 
vært fantastisk å samarbeide med og vi har 
hatt en kjemi som har gjort  at vi har funnet  
hver  vår plass i organisasjonen. Noe som 
har fungert utmerket. Men også samarbei-
det med kommunalsjefene har vært godt 
og upåklagelig. Jeg ønsker å takke  hele den 
fantastiske organisasjonen for stor tillit og 
godt samarbeid .

Det politiske samarbeidet på tvers par-
tigruppene har tradisjon for å fungere godt 
i Grong. Det har det også vært den siste 
perioden. Det er lite politiske gnisninger og 
alle har mål om å gjøre det beste for 
Grongsamfunnet. Som ordfører har jeg 
vært klar på at en er ordfører for alle 
representantene både i formannskap og 
kommunestyre . Det er viktig slik at en ikke 
forfordeler sine egne partirepresentanter. 
Det politiske klima er godt og jeg takker alle 
for et utmerket og konstruktivt samarbeide. 

Jeg ønsker også påtroppende ordfører 
lykke til og håper at vedkommende vil lyk-
kes og trives i sin nye rolle. 

Takk for mæ! 
Skjalg

Næringsprisen i 2018  
ble tildelt Tor Morten Mediå, 
hvem skal få den i år?
Grong næringsforening og Grong kommune 
samarbeider om næringsprisen i Grong. 
Prisen skal gå til noen som har bidratt til 
nyskaping og videreutvikling av nærings-
livet og/eller næringsmiljøet i Grong kom-
mune. Prisen ble etablert i 2005 og følgende 
har fått prisen så langt:

År Prisvinner 
2006 Jon Ivar Moe
2007 Martin Kaldahl og Grong dyreklinikk
2008 Hilde og Øystein Osen
2009 Peter Brauten Eftf AS
2010 Grong Fritidssenter BA og Skjalg Åkerøy
2011 Lornts Åstrand
2012 Svein Nordbakk 
2013 Otto Moe AS
2014 Jørum gård
2015 Traktorpikene AS
2016 Grong Sparebank
2017 Tove Martinsen
2018 Tor Morten Mediå

Gå inn på https://www.grong.kommu-
ne.no/sd/skjema/GKO014/ og kom med 
ditt forslag og begrunn hvorfor din kandi-
dat bør vinne prisen.  Det er også mulig å 
sende inn forslag i brev til Grong kommune 
eller i epost til postmottak@grong.kommu-
ne.no merkes med «Forslag næringspris 
2019». Forslagsfrist:  10. oktober 2019 

Næringsprisen – kom med 
forslag til kandidater for 2019

I 2018 ble Tor Morten Mediå tildelt 
næringsprisen. Prisen ble utdelt på 
IN-messa.  Fra venstre Ann Jeanett 
Klinkenberg Grong næringsforening,  
prisvinner Tor Morten Mediå, og  
ordfører Skjalg Åkerøy til høyre.

Grong Kommunes Kulturpris 2019
Kulturprisen blir årlig delt ut til en person eller lag/organisasjon i Grong som har gjort ein særdeles innsats på kulturområdet i Grong kommune. 
Forslag med begrunnelse kan levers til servicekontoret i kommunen per post Grong Kommune, PB 162, 7871 Grong eller på e-post til postmottak@
grong.kommune.no. Frist for forslag er 15. november 2019. 

Tidligere har følgende fått kulturprisen:
1987 ....Arne Kvam
1988 ....Ottar Fiskum
1989 ....Museumsnemda
1990 ....Birger Vestermo
1991 ....Ola Rossetnes
1992 ....Sverre Seem
1993 ....Per Lilleberre
1994 ....Ola Hjulstad
1995 .... Ikke utdelt
1996 ....Grong idrettslag
1997 ....Grong bondekvinnelag

1998 ....Harran ungdomslag
1999 ....Erling Nordgård
2000 ....Samuel Veium
2001 ....Kåre Johansen
2002 ....Anne Marie Seem
2003 ....Aldersheimens venner
2004 ....Kåre Hallager
2005 ....Kari Engen
2006 ....Sara Blengsli Kværnø
2007 ....Bjørg Ekker
2008 ....Magnar Fiskum

2009 ....Grong Musikkforening
2010 ....Harran Idrettslag
2011 ....Bertel Grong
2012 ....Grong sanitetsforening 
           og Harran sanitetsforening
2013 ....Per Arne Lynum
2014 ....Sverre Gartland
2015 ....Bjarne Johnsen
2016 ....Harran samfunnshus
2017 ....Grong Teaterlag
2018 ....Olav Bergsmoen
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Grong kommune har inngått ny 
bankavtale med Grong Sparebank
Grong kommune har inngått ny hovedbankavtale 
med Grong Sparebank for en periode på  
3 år, med opsjon for kommunen på  
forlengelse i ytterligere ett år. 

Grong kommune har samarbeidet med Lierne kommune 
om å gjennomføre en konkurranse med forhandling om ny 
bankavtale. FINANSinnkjøp AS har vært kommunenes råd-
giver i prosessen. De kriterier som er lagt til grunn for kon-
kurransen er prisen på de tjenester som tilbys, service, 
teknisk bistand og rådgivning. 

Under signeringen av avtalene uttrykte begge parter at 
samarbeidet mellom og bank og kommune er viktig. Fra 
Grong kommunes side er vi er godt fornøyde med å ha en 
avtale med en lokal bank på en konkurransemessig måte, 
sier rådmann Svein Helland.

Vi ser at vi kan utvikle enda bedre løsninger sammen 
med Grong Sparebank, og få digitalisert og forenklet mange 
av våre arbeidsprosesser. Bank- og betalingstjenester er i 
kraftig endring, og her er vi sikre på at Grong Sparebank er 
en god partner for oss framover, sier rådmann i Grong kom-
mune Svein Helland. 

Grong Sparebank vant kontrakten i en meget tett kon-
kurranse med Sparebanken 1 Midt Norge. 

Ved signeringen av avtalen sa banksjef Jon Håvard 
Solum at Grong Sparebank tar vi valget som samarbeids-
partner som en stor tillitserklæring, og avtalen gir god mot-
ivasjon for å fortsette satsingen lokalt. Han sa videre at 
bankens posisjon som digital bank med lokal forankring 
står sterkt, og banken lover å levere gode og effektive 
banktjenester til glede for kommunene og deres brukere av 
tjenestene.

Rådmann Svein Helland (t.v.) og rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne (t.h.) inngår ny ban-
kavtale med banksjef Jon Håvard Solum i Grong Sparebank. 

Bidrag til utdanning:  Av legatets 
avkastning kan det utdeles bidrag 
til ungdom i alderen 15 - 25 år 
fra Grong kommune. Bidrag kan 
gis til utdanning i praktiske fag, 
fortrinnsvis innen jordbruk, skog-
bruk, husflid og håndverk. Det 
kan i år søkes om bidrag til fullført 
utdanning i tidsrommet høsthal-
våret 2017 – vårhalvåret 2019.

I søknaden må det gis opplys-
ninger om 

-  utdanning / formål, 
-  attestert kopi av dokumenta-

sjon på fullført utdanning, og
- anslag på utgifter med 

utdanningen.
Nærmere opplysninger, og 

søknadskjema, kan fås ved hen-
vendelse til Grong kommune v/ 
Grethe Ness Formo, e-post gret-
he.formo@grong.kommune.no, 
eller telefon 74312123.

Søknadsskjema kan også 
utfylles og sendes inn via Grong 
kommunes hjemmeside; www.
grong.kommune.no. 

Søknad sendes til Styret for 
Bjerken, Bya og Ekkers legat, adr. 
Grong kommune, postboks 162, 
7871 Grong, evt. som vedlegg til 
e-post til legatstyrets sekretær 
grethe.formo@grong.kommune.
no.   Søknadsfristen er 20. okto-
ber 2019.

Bjerken, Bya 
og Ekkers 
legat, Grong

9. september 2019 var det 
kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg. I Grong var det en 
valgdeltakelse på 72,6 %, 
noe som er en framgang på 
3 % fra forrige kommune-
styrevalg. Det første møtet 
i det nye kommunestyret i 
Grong avholdes 17. oktober 
2019. Da velges ordfører, 
varaordfører, formannskap 
og kontrollutvalg.

Det nye kommunestyret i 
Grong har representanter 
fra alle partiene som stilte 
liste til kommunevalget i 
Grong.Følgende er valgt inn 
i det nye kommunestyret i 
Grong:

Arbeiderpartiet 
Linda Renate Linmo 
Oddny Lysberg 
Jon Lauve Rønning 
Ottar Egil Heia 
Yngve Lerfald 

Høyre 
Anders Kiær
 
Miljøpartiet De Grønne 
Karin Nordstad
 
Senterpartiet 
Borgny Kjølstad Grande 
Erlend Fiskum 
Audun Fiskum 
Torgeir Hermanstad 
Gjertrud Strand 
Stig Magne Fiskum 
Johan-Petter Bergin 
Joar Leer 
Silje Andrea Rohde 
 
Sosialistisk Venstreparti 
Steinar Sæternes

Grong Kommunestyre 2019-2023

Et enstemmig kommunestyre er 
negative til vindkraftutbygging på 
land. Dette fremkom klart etter 
kommunestyrebehandlingen 12. 
september.

Grong kommunestyre vedtok på kommune-
styremøtet 12. september følgende uttalelse 
til NVE’s forslag til nasjonale rammer for 
vindkraft på land:

«1. Grong kommune støtter Trøndelag 
fylkeskommunes innspill i høringa. Grong 
kommune mener at en utbygging av vind-
kraftanlegg i kommunen, og indre Namdal 
for øvrig, ikke vil være i tråd med kommu-
nens, og regionens, vedtatte areal og mil-
jøpolitikk. Summen av kjente miljøbelast-
ninger ved en eventuell utbygging vurderes 
å være så store at kommunen ønsker å signa-
lisere at vi er negative til fremtidig vindkraft-
utbygging i Grong og Indre Namdal. Grong 

kommunestyre ber derfor om at de deler som 
omfatter Grong kommune i NVEs rapport tas 
ut av planen. Området Geitfjellet som er inn-
lemmet i område 26 er et av de regionalt vik-
tigste friluftsområdene i Namdalen, og er 
angitt som «svært viktig» i kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder i kommunen. 
Grong kommune er spesielt negative til en 
utbygging i dette området.

2. Grong kommune er positive til satsin-
gen på fornybar energi, og også at det lages 
en overordnet plan for vindkraft på land. 
Dette vil være med på å sikre en helhetlig og 
forutsigbar tilnærming knyttet til fremtidig 
utbygging av vindkraftanlegg. Grong kom-
mune mener imidlertid at dagens rapport er 
mangelfull, og at man må gjennomføre en 
større og mer detaljert konsekvensutredning 
før avgreningen av områdene fastsettes 
endelig. Rapporten har ikke tatt hensyn til 
viktige friluftsområder regionalt, og heller 
ikke kommunens kartlegging og prioritering 

av viktige friluftsområder. «Føre var-prinsip-
pet» fra naturmangfoldloven må vektlegges 
i større grad ved eventuelle vedtak om slike 
store irreversible naturinngrep. En samlet 
plan som fremlagt vil helt klart medføre et 
større press på utbygging av de områdene 
som blir innlemmet i planen. 

3. En overordnet plan må heller ikke frata 
berørte kommuner og sektormyndigheter 
muligheten til å avslå/komme med negative 
merknader i fremtidig konsesjonsbehand-
ling av utbyggingssaker. 

 4. I forurensningsloven gjelder prinsip-
pet om at «forurenser betaler», men her er 
det strømkundene, kommunene og naturen 
som betaler for utbygging av utenlandsk 
vindkraft uten å få noe igjen. Vindkraftpro-
sjektene er i tillegg fritatt fra naturskatt, i 
motsetning til vannkrafta som betaler 40 % 
i gjennomsnitt. Naturturisme er en av de vik-
tigste næringene for vår region, og store 
naturområder er en av de viktigste ressur-

sene vi har. Store og små naturområder er en 
av de største motivasjonsfaktorene for boset-
ting i distriktene. Friluftsliv både tilrettelagt 
og ikke er en av de viktigeste folkehelsetilta-
kene som finnes, og det er i tillegg både lav-
terskel og tilnærmet kostnadsfritt. Vi har et 
ansvar for å bevare naturområdene ikke bare 
for vår egen del, men for kommende genera-
sjoner og i et internasjonalt perspektiv.

 5. På generelt grunnlag mener Grong 
kommune at man i større grad må satse på 
andre mer langsiktige tiltak og fornybare 
energikilder. Vindkraft på land vil medføre 
store irreversible inngrep, samt utslipp av 
store mengder bundet karbon. Det bør i ste-
det satses på energigjenvinning, lavutslipps-
teknologi, varmepumpeteknologi, havvind, 
solcelleteknologi og ikke minst oppgrade-
ring av eksisterende vannkraftverk.»

For mer informasjon om saken kan du 
lese administrasjonens saksframstilling ved 
å gå inn på kommunes hjemmeside.

Kommunestyrets uttalelse til NVE’s forslag 
til nasjonale rammer for vindkraft på land

Bjørn Ståle Aalberg (48) fra Leksvik er tilsatt som 
ny rådmann i Grong etter Svein Helland som 1. 
desember går over i pensjonistenes rekker. 

Aalberg kommer fra 
stillinga som assis-
terende helse- og 
omsorgssjef i Indre 
Fosen kommune og 
tiltrer rådmanns-
jobben i Grong ved 
årsskiftet. 

Aalberg har lang 
fartstid innenfor 
kommunal sektor 
og har vært både 
assisterende råd-
mann og kommu-
nalsjef helse i Leks-
vik kommune. Han 
har sin fagutdan-
nelse innenfor hel-
sesektoren og har også vært enhetsleder omsorg i Rissa kom-
mune og før den tid leder helse, pleie og omsorg i gamle 
Mosvik kommune. 

Ordfører Skjalg Åkerøy er svært glad for at man har fått på 
plass en ny rådmann. 

Det er bestandig spennende å se om man år søkere til en 
slik utfordrende jobb   Det var flere velkvalifiserte søkere men 
Aalberg pekte seg ut som den beste. Vi ønsker han hjertelig 
velkommen til Grong og håper han finner seg godt til rette i 
den nye stillinga, sier ordføreren.  

Dagens rådmann Svein Helland kom til Grong i 1988 og kan 
nå se tilbake på nesten 32 år i rådmannstolen. 

- Svein har vært en god, markant og entusiastisk rådmann 
og bidratt til en fantastisk utvikling av grongsamfunnet. Han 
er den neste lengst sittende rådmann i landet. Vi ønsker han 
lykke til som pensjonist, sier ordfører Skjalg Åkerøy. 

Ny rådmann på 
plass ved årsskiftet 

Elg- og hjortejakta er i gang og info er sendt 
ut til jaktlederne og lagt ut på kommunens 
nettside www.grong.kommune.no. Oppda-
tert liste over jaktlederne ligger også der 
dersom turgåere osv ønsker å kontakte jakt-
lederne om når og hvor de jakter. Jakttida 
er t.o.m.23.12, men de fleste jaktfeltene jak-
ter mest i starten som tidligere. Nettsida og 
annen info er også delt på Facebook-sida 
«Elgjakta i Grong» om du følger denne. 

Ettersøk ved skadeskyting
Dersom storvilt blir skadeskutt, så plikter 
jaktlaget å drive ettersøk på dyret ut den 
dagen det er påskutt. Alle jaktlag skal enten 
ha egen hund godkjent for eget jaktlag, etter-
søksavtale med en offentlig godkjent hund 
som er på stedet senest innen 4 timer, eller 
kan tegne avtale med ettersøksringen. Det er 

mulig å tegne ettersøksavtaler med Grong 
ettersøksring under hjorteviltjakta for både 
elg, hjort og rådyr. Pris per dyr, rådyr kr 150,- 
og elg/hjort kr 250,-. Ta kontakt med leder 
Bjørn Sandstå på bsandsta@gmail.com eller 
mob 415 04 504.

Dersom dyret ikke er funnet ved utløpet 
av dagen skal skadeskytingen meldes til 
kommunen på kommunens vakttelefon (mob 
906 54 082). Kommunen avgjør hva som skal 
skje videre, og om jaktlaget pålegges videre 
ettersøk eller om ettersøket kan avsluttes. 
Jaktlag med egen godkjent ettersøkshund får 
problemer så kan de også kontakte Grong 
ettersøksring som kan bistå mot godtgjøring. 

Minner om at viltloven med forskrifter 
også gjelder for hjort og rådyr, og at man har 
samme ansvar for ettersøk og tilgang på 
ettersøkshund også for rådyr. 

Hjorteviltjakta 2019

På bakgrunn av lovkrav om forbud mot bruk av mine-
ralolje til oppvarming av bygninger og begrensning av 
forurensning har Grong kommune startet arbeidet med 
å gå over fra fyring med mineralolje til bruk av fornybar 
energi og fjerning av gamle oljetanker som ikke lenger 
er i bruk. 

Oljefyringsanlegg og tanker som ikke er i bruk sane-
res, fjernes og leveres godkjent mottak. 

Det ble vurdert flere muligheter for overgang til for-
nybar energi til oppvarming. Med dagens strømtariffer 
og kostnader til ombygging ble fyring med el-kolbe og 
bio olje som «backup» vurdert som det mest lønn-
somme tiltaket.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av bygninger. 

Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming 
av bygninger Bestemmelsen forbyr bruk av mineralolje 
til oppvarming av bygninger. Bestemmelsen trer i kraft 
1. januar 2020.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurens-
ningsforskriften). Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 
6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurens-
ningsloven) 

Forskrift om begrensning av forurensning (for-
urensningsforskriften). Med hjemmel i lov 13. mars 
1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) 

§ 1-8.Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk Tanker 
som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves 
opp. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at 
tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fyl-
les med sand, grus o.l.

Formålsbygg som omfattes av forbudet: 
Harran oppvekstsenter og Grong voksenopplæ-

ringssenter
Har oppvarming fra elektrokjele og oljekjele. Elek-

trokjelen brukes som hoved kilde og oljekjelen som 
spisslast og rammes av forbudet. 

Tiltak: Fyringsanlegget konverteres til fyring med 
bio olje. 

Grong kommunehus og Gronghallen.
Oljefyr og oljetank har ikke vært i bruk siden det ble 

tilkoblet fjernvarmeanlegget.
Tiltak: Fyrkjele og oljetank fjernes 
5.Grong helse og omsorgstun og Grong barne og 

ungdomsskole/Kuben
Oljekjelen ble fjernet ved tilkobling til fjernvarme, 

men en oljetank ligger der fremdeles. 
Tiltak: Oljetank fjernes
7.Fjernvarmeanlegget 
Har fyring med mineralolje som backup/spisslast, 

men omfattes av unntak i forskriften.
Tiltak: Ingen.

Utfasing oljefyringsanlegg, fjerne nedgravde oljetanker
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Nå blir det ny runde med  
etablereropplæring i Namsos. 
Kurset starter 7.oktober og går over 4 kvelder. 
Du får lære mer om marked, markedsstrategier, 
økonomi m.m. For mer informasjon og påmel-
ding, se nettsidene til Proneo, https://proneo.no/
aktivitet/etablererkurs-namsos-host-2019/ eller 
kontakt Inger Helland, tlf. 74312161, epost: inger.
helland@grong.kommune.no

Lyst til å starte 
egen bedrift?

Målestokk

Dato

Sign.

Utbygger / Utførende Prosjekt

Beskrivelse

- BF_Harran

Feltgrense

1:X

-

-

Tidligere i år ble både Fossland og hele Harran meldt inn til 
Trøndelag fylkeskommune for om mulig å bli med i Trønde-
lag fylkeskommune sine prioriteringer for såkalte Nkom-mid-
ler for utbygging av fiber i fylket.  Fylket hadde 52 mill. kroner 
til fordeling og fikk søknader for til sammen 145 mill. kroner.  
Det var derfor stor konkurranse om midlene. 

Fossland ble ikke prioritert i denne omgang, da utbyg-
gingen har en kostnad pr. husstand som overstiger det 
som aksepteres innenfor Nkom-ordningen.  Prosjektet 
ligger likevel inne hos fylket, og det er håp om at det kan 
komme med i senere runder med andre midler, alternativt 
at det må sees på andre tekniske løsninger. 

Når det gjelder Harran, så ønsket fylket å se på Harran 
i to deler, og de har gått inn for at Harran, del 1, blir med 
på årets tildeling.  Dette området går fra Laksakvariet og 
opp til og med Solum. Prosjektet er kostnadsberegnet til 
kr. 7.374.000,- og omfatter 98 husstander.  Trøndelag fylke 
har innstilt på at prosjektet skal få 3.580.580,- kroner fra 
Nkom-midlene. Grong kommune har vedtatt å gå inn med 
1.188.863,- kroner og resten kommer fra utbygger samt 
ekstra egenandel fra innbyggerne med kr. 6.680, på hver 
husstand. Prosjektet er godkjent i fylket og venter kun på 
godkjenning fra Nkom sentralt. Så snart dette foreligger 
vil fylket sende prosjektet ut på anbud og utbygging for-
ventes i 2020.  

Resten av Harran, fra og med Aunet og til nordlands-
grensen, er kostnadsberegnet til kr. 3.838.000,- og omfat-
ter 32 husstander.  Dette området ligger på vent hos fylket 
til senere tildelingsrunder. 

I tillegg til Fossland og Harran er det tre områder som 
har meldt inn behov for fiber.  Dette er Vårryggen, 
Godejord og Homo.  Vårryggen står fremfor Godejord og 
Homo på formannskapets prioriteringsliste fordi den 
omfatter flere interessenter. Formannskapet vedtok derfor 
nå finansiering av Vårryggen med deldekning fra tidligere 
tildelte midler fra fylket.  Det var dessverre bare rom for 
ett prosjekt, men Godejord og Homo vil bli meldt inn til 
fylket senere i høst når det åpnes for nye prosjekter.  

Når utbygging av Harran del 1 og Vårryggen er ferdig, 
vil Grong kommune ha kommet langt på tilrettelegging 
av fiber til grendene.  Dette mye takket være lokale ildsje-
ler og initiativtakere som har kartlagt interessen i gren-
dene og som har stått på for organisering av dugnader 
mm.  Videre har både politikerne og administrasjonen i 
Grong kommune ønsket å prioritere fiber og det har blitt 
arbeidet med temaet og bevilget nødvendige kommunale 
andeler. Det har også vært avgjørende at fylkeskommunen 
har gitt støtte til bredbåndsprosjekter i flere omganger. 
Trøndelag fylke sin bredbåndstrategi er «Nett til alle, over-
alt, alltid» noe som lover godt for arbeidet videre. 

Hvis det er spørsmål rundt fiber, kontakt Inger Hel-
land, inger.helland@grong.kommune.no 

Bredbåndsutbygginger i Grong
Kommunestyret vedtok 12.september å stille 
med påkrevd egenandel for utbygging av  
bredbånd til deler av Harran. Videre vedtok  
formannskapet den 29. august å bevilge  
kommunalt tilskudd til utbygging av  
bredbånd til Vårryggen.   

Det ble i løpet av høsten 2018 blitt gjennom-
ført et omstillingsprosjekt innenfor pleie- 
og omsorgsavdelingene med tanke på å se 
på nye løsninger for å møte fremtidens 
utfordringer innenfor sektoren. Rapporten 
som ble utarbeidet peker på 3 hovedfakto-
rer som vil være sentrale fremover:

Større fokus på forebygging
Økt samhandling mellom tjenesteområ-
dene med tjenestemottaker i fokus

Investering i velferdsteknologi
Kommunestyret har for 2019 innvilget 
2 400 000,- kr til investering i velferdstek-
nologiske løsninger. Det vil i første omgang 
bli gjennomført grunninvesteringer i form 
av plattform og nytt sykesignalanlegg på 
sykeheimen. Dette i kombinasjon med 
smarttelefoner vil danne et godt grunnlag 
for videre utbygging av nye teknologiske 
løsninger.

Hva er så velferdsteknologi? Velferdstek-
nologi er en felles betegnelse på tekniske 
løsninger som kan bedre den enkeltes evne 
til å klare seg hjemme i egen bolig lengre. 
Målet med innføring av velferdsteknologi 
er å skape tryggere og enklere hverdag både 
for bruker, pårørende og omsorgspersonel-
let. Slik teknologi kan deles inn i 4 områder 
sortert etter hva som er målet:

Trygghetsskapende teknologier – som 
trygghetsalarm, digitale tilsyn, GPS loka-
liseringsteknologi, elektronisk  dørlås

Helseteknologier – som medisinsk 
avstandsoppfølging, elektronisk medisin-
håndtering, telemedisin, smartklokke og 
helsearmbånd.

Velværeteknologier – som lysstyring, 
varme, ventilasjon og klimastyring, Hev 
og senk funksjonalitet på bad og kjøkken, 
spyl og føn toalett, automatiske dusjløs-
ninger, dør- og vindusåpner

Mestringsteknologier – som trening og 
aktivitet, robothjelpemidler som matro-
bot, robotstøvsuger, spillteknologi, for-
flytningshjelpemidler. Nærmere beskri-
velse av noen løsninger:

Digitale trygghetsalarmer og sykesig-
nal. Når slike alarmer utløses sendes et 
varsel til de som skal gi hjelp til bruker. 
Med posisjonering og tilstedemarkering 
kan man raskt å finne den som trenger 
hjelp. Slik pasientvarsling angir hvor 
hjelp skal ytes; i institusjon, omsorgsbolig 
eller hos hjemmeboende. 

Trygghetsalarmer kan være både sta-
sjonære og mobile. Toveis tale og kommu-
nikasjon med ulike sensorer, også lokali-
sering ved GPS ute, brannvarsling mm. 

Adgangskontroll
Bruk av adgangskontroll (eLås) er velferd-
steknologi som gir økt trygghet, sikkerhet 
og mobilitet. Hvis helsepersonell skal 
hente fysiske nøkler når det er utløst trygg-
hetsalarm i en bolig, så gir dette unødven-
dig tidsbruk. Med mulighet for hjelpeper-
sonell til å låse opp dører med f.eks. en 
smarttelefon, sikrer man hurtig hjelp.

Digitalt tilsyn 
Digitalt tilsyn, aktiv eller passiv varslings-
teknologi, innebærer en eller flere sensorer 
som utløser alarmer ved for eksempel beve-
gelse, passering, fravær fra seng, fall og 
lignende. Digitalt tilsyn kan også innebære 
bruk av kamera etter avtale med bruker/
pårørende, der det er hensiktsmessig for å 
gi en tilstrekkelig trygghet og mestring.

Grong kommune har mange institu-
sjonsplasser og en lite utbygd hjemmetje-
neste sett i forhold til sammenlignbare 
kommuner. Med utgangspunkt i dette har 
prosjektet også hatt fokus på hvordan tje-
nestene er oppbygd og organisert. Under-

søkelser viser at de fleste eldre og andre 
med funksjonsnedsettelse, foretrekker å 
kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.  
Innføring av velferdsteknologi som et 
hjelpemiddel vil kunne være en viktig 
faktor for at flere kan klare seg lengre 
hjemme i egen bolig. Innføringen av tek-
nologi vil måtte foregå gradvis, basert på 
grundige behovskartlegginger og dialog 
med den enkelte bruker. 

Fokuset på å skape trygghet og yte 
gode tjenester til innbyggerne vil fortsatt 
være sentralt. Det er viktig å understreke 
at innføring av teknologi i tjenestene ikke 
skal erstatte mellommenneskelig kon-
takt, men skal være et hjelpemiddel slik 
at tjenestene kan ha økt fokus på dette. 
Sett ut i fra et tjenestemottakers perspek-
tiv vil denne omstillingsprosessen med 
tilhørende teknologi kunne gi økt mulig-
het for samhandling og dialog. Ved å 
bruke velferdsteknologiske løsninger vil 
man kunne understøtte og forsterke bru-
kernes trygghet og sikkerhet, samt mulig-
gjøre økt selvhjulpenhet, medbestem-
melse og derigjennom gi økt livskvalitet.

Innføringsplan
Arbeidet med å inngå avtale med en leve-
randør av velferdsteknologi vil bli sluttført 
i løpet av Oktober 2019. Man vil deretter gå 
i gang arbeidet med detaljplanlegging i inn-
føringsprosjektet. Innstallering av en kom-
munikasjonsplattform inkludert nytt syke-
signalanlegg ved institusjonen vil være 
første fase. Samtidig vil man gå over til 
digitale trygghetsalarmer, og opprette et 
lokalt mottaksapparat for disse alarmene. 
Montering av elås på kommunal omsorgs- 
og trygdeboliger vil også bli prioritert. 
Videre utbygging av velferdsteknologiske 
løsninger vil foregå etter behovskartlegging 
og i samarbeid med den enkelte bruker.

Innføring av velferdsteknologiske løsninger innen-
for pleie- og omsorgssektoren i Grong kommune.

Dette er en oversikt over de ulike ordnin-
ger som finnes når pasienter eller andre 
opplever svikt i helse- og omsorgstje-
nesten. Den forteller deg både hvor du 
kan klage eller varsle og hvem som kan 
hjelpe deg med dette.  
Hvor kan du klage eller varsle? 
Helse- og omsorgstjenesten 
Hovedanbefalingen er at uønskede hen-
delser tas opp direkte med dem som har 
levert helse- og omsorgstjenesten, even-
tuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha 
ordninger for dette. Henvendelsene kan 
være skriftlige eller muntlige.  

Fylkesmannen 
Dersom du som pasient, bruker eller 
pårørende opplever at det ikke gis helse- 
og omsorgstjenester eller at kvaliteten 
på tjenestene er uforsvarlig, kan du 
klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang 
på nødvendige helsetjenester og at disse 
er av forsvarlig kvalitet. Du kan også 
klage på at helsepersonell gir utilstrek-
kelig eller gal informasjon, at helseper-
sonell bryter taushetsplikten eller ulov-
lig bruk av tvang overfor pasienter. Mer 
informasjon finnes på www.fylkesman-
nen.no. 

 Varselordningen for dødsfall og svært 
alvorlige hendelser 

Pasient, bruker eller nærmeste pårø-
rende kan varsle Statens helsetilsyn om 
dødsfall eller svært alvorlig skade på pasi-
ent eller bruker som følge av ytelse av 
helse- og omsorgstjenester, eller ved at en 
pasient eller bruker skader en annen. 
Adgangen til å varsle gjelder dersom 
utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. 
Alle virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester har, varslingsplikt om 
samme type hendelser. Varslene skal sen-
des til Statens helsetilsyn som innhenter 
informasjon og avgjør om det er grunnlag 
for videre tilsyn i saken. Mer informasjon 
finnes på www.helsetilsynet.no 

 Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten (Ukom) 

Undersøkelseskommisjonen er en uav-
hengig statlig virksomhet og som kan 
undersøke alvorlige hendelser og andre 
alvorlige forhold i helse- og omsorgstje-
nesten i Norge. Formålet med undersø-
kelsene er å kartlegge hva som skjedde, og 
påvise bakenforliggende årsaker til hen-
delsen. 

Slik kunnskap vil bidra til læring og 
endring slik at nye alvorlige hendelser 
kan forebygges.  Mer informasjon finnes 
på www.ukom.no.  

Norsk pasientskadeerstatning  
Norsk pasientskadeerstatning behandler 

økonomiske erstatningskrav fra pasienter 
som mener de har fått en skade etter 
behandlingssvikt i helse- og omsorgstje-
nesten.  Mer informasjon finnes på www.
npe.no.  

Hvem kan hjelpe deg  
med å klage eller varsle? 
Pasient og brukerombudet  
Det er 15 pasient- og brukerombudskon-
tor fordelt over hele landet. Ansatte ved 
ombudskontorene svarer på spørsmål 
om hvilke rettigheter pasienter, brukere 
og pårørende har. Pasient- og brukerom-
budet bistår i klagesaker og deltar også 
i dialogmøter mellom pasienter, brukere 
og helsetjenestene, både de kommunale 
og på spesialistnivå. Du kan kontakte 
ombudskontorene både via e-post, tele-
fon eller brev. Mer informasjon om ord-
ningen finner du på www.helsenorge.
no.  

Pasient- og brukerorganisasjoner 
Det er mange pasient- og brukerorganisa-
sjoner som hjelper medlemmer og andre 
med veiledning og klageformulering. Det 
finnes blant annet en oversikt over disse 
på https://www.helsebiblioteket.no/psy-
kisk-helse/adhd/pasientinformasjon/
pasientorganisasjoner-ogbrukerorganisa-
sjoner.  

Klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten 

Fra høsten av vil Grong kommune kunne tilby 4 nye 
omsorgsboliger i Grong sentrum. Det er leilighe-
ter i tredje etasje beliggende ved Byggmakker på 
Medjåvollan. Leilighetene har 2 soverom og åpen stue/
kjøkkenløsning. Gode sol og utsiktsforhold, heis i byg-
get. Leiepris kr 7.800,- inkl varmtvann, oppvarming, 
bredbånds TV og bredbåndsnett. Videre er følgende 
omsorgsboliger ledige:

NTE-taket: 2 ledige.
Trygghetsbolig ved helse og omsorgstunet: 1 ledig. 
Om interesse kontakt assisterende pleie og omsorgsle-
der Marit Aarlie. Tlf: 74 31 22 31. E-post: marit.aarlie@
grong.kommune.no.

Oversikt over ledige omsorgsboli-
ger tilgjengelig i Grong sentrum 

Informasjon fra Grong  
legekontor høsten 2019
Ekspedisjonen er åpen fra kl. 0800-1500. Telefontid 
ved legekontoret er fra kl. 09.00-11.00 og fra kl.13.00-
150.0. Ved timebestilling er det også mulig å benytte 
sms/melding. Send sms til 2097: «GRONG fødselsda-
to, ditt nav, grad av hast (unngå sensitiv informasjon).» 
Kr. 6,- pr mottatt melding. Vår hjemmeside www.gron-
glegekontor.no  kan også benyttes for timebestilling 
eller annen info. Grong kommune har lyst ut ledig 
stilling som fastlege, søknadsfrist var 15.september.

ANSATTE VED GRONG LEGEKONTOR;
• Anne Gry Kveli Sylten – Helsesekretær
• Siw Mona Ekker – sykepleier
• Kirsti Neergård – sykepleier
• Martin With Kielland – fastlege, 
   sykehjemslege og kommuneoverlege
• Kamilla Stylo Czownicki – fastlege og helsestasjonslege
• Ragnhild Smalås – lege, går av med pensjon 01.12.19
• Adeel Farooq – LIS1-lege (turnuslege)
• Lena Krane – leder ved Helsetjenesten
• Emeli Sagmo Lauve – nestleder Helsetjenesten
• Ahad Pour Hamid – vikarlege frem til 11.11.19

Informasjon fra Grong helsestasjon
Grong helsestasjon tilbyr reisevaksinering for barn, voks-
ne og familier. På time for reisevaksinering gir vi veiled-
ning og råd om hvilke vaksiner du eller dere trenger. På 
bakgrunn av dette setter vi de reisevaksinene du/dere 
ønsker.  Reisevaksinasjon vil foregå i tidsrommet fra kl. 
12.00-15.00 på fredager. Grong helsestasjon har åpent 
mandag til fredag fra 08 – 15:30. Ring og avtal time for 
råd og veiledning. Tlf. nr: 74312217, 74312220 eller 
mobil nr. 99168466. 

Anbefalinger for reisevaksinering. 
De fleste reisevaksiner er frivillige, men til enkelte rei-
semål er det obligatorisk å ta f.eks. gulfebervaksinen før 
innreise. Vaksinering er avhengig av blant annet:
• Hvor du skal reise 
• Reisens varighet 
• Din helsetilstand 
• Alder 
• Situasjonen på stedet du skal reise til. 
• Tidligere vaksiner du har tatt (Husk å ta med ditt 
vaksinekort til timen. Oversikt over dine vaksiner finner 
du på https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner).

Ting man bør tenke over før/etter vaksinasjon:
• Reisevaksine bør settes i god tid, helst 2 mnd. før avrei-
se. Jo tidligere jo bedre, men om man er sent ute er det 
uansett alltid best å vaksinere seg enn å ikke gjøre det, de 
fleste vaksiner har likevel effekt selv om de settes sent.
• Vi har ikke alle reisevaksinene på lager, så disse må 
bestilles, det tar ca. 3 uker fra bestilling til vi har vaksi-
nene. 
• Få oversikt over hvilke vaksiner du har tatt tidligere. 
Videre vaksinering avhenger av hvilke vaksiner man har 
fått tidligere og hvilket reisemål man skal til, lengde og 
type reise er også avgjørende.
• Etter injeksjonene av reisevaksine må man vente i 
minst 20 min før man kan forlate helsestasjonen, dette 
for å være sikker på at man ikke får en allergisk reaksjon 
på vaksinene som er satt og for at man er i nærheten 
av medisinsk hjelp om det skulle oppstå en reaksjon. De 
fleste tåler vaksiner veldig godt og det er ofte uproble-
matisk.
• Mange av reisevaksinene er vaksiner man må ta i flere 
omganger. Vaksineintervall og hvor mange doser man 
trenger før man er fullvaksinert varierer. Noen vaksi-
ner varer i 10 år etter en dose og andre må tas i to, tre 
omganger og varighet varierer fra 3, 5 og 10 – 20 år.
•  Vi har vipps, men tar også imot kontanter. 

Sjekk hvilke reisevaksiner som er anbefalt for ditt rei-
semål her: www.vaksine.no
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Utrasinger i terrenget hvor dagens spillvann og vannledning går nord-
over fra Gartland gjør at ledningene må legges om.

Flere mindre jordras har gått i en ravine fra Namsen og oppover 
mot E6 rett nord for Gartland. Det har ført til at spillvannsledningen 
til infiltrasjonsanlegget på Gartland og vannledningen til Harran har 
blitt liggende oppe i dagen. Vanskelig tilgjengelighet og fare for nye 
ras gjør at det ikke er forsvarlig å gå inn i området for å grave lednin-
gene ned på nytt. Ledningen kan ikke ligge i dagen gjennom vinteren 
på grunn av fare for tilfrysing og dertil stopp av vannforsyningen til 
Harran.

Grong kommunestyre har derfor vedtatt plan for omlegging av led-
ningen. Nye ledninger legges langs Namsen, ca 100m lenger nord-
over fra stedet hvor de i dag går opp i terrenget. Derfra vil ledningene, 
ved hjelp av styrt boring, bli ført opp til dyrket område hvor eksiteren-
de ledning ligger og bli koblet samen med denne. På godt norsk « en 
buy pass».

Omlegging av vann og  
spillvann på Gartland

Ny ledning tegnet med rødt. Gul strek vises eksisterende trase hvor det har gått ras.

På grunnlag av forprosjekt datert 
6.9.2018 vedtok Grong kommunesty-
re 18.6.2019 å gå videre med plan-
leggingen av ny grunnvannskilde for 
å øke vannforsyningen til Bjørgan. 

Bjørgan har vist seg å være ett populært hytteom-
råde. For å kunne ha nok vann til fremtidig utbyg-
ging så er det nødvendig å øke kapasiteten på 
dagens tilførsel ledninger og finne en ny eller 
supplerende vannkilde til dagens brønn på For-
mofoss.

Norconsult utarbeidet i 2018 et forprosjekt med 
tanke på å få økt vannforsyningskapasitet til 
boligbebyggelse på Formofoss og fritidsboliger på 
Bjørgan. Det ble på våren 2019 gjort brønnboringer 
på områder en så som aktuelle. Dessverre gav ikke 
disse boringene det resultatet en ønsket. 

Avdeling kommunalteknikk har derfor startet 
prosessen med grundigere kartlegging og undersø-
kelser av områder som kan være aktuelle for en ny 
grunnvannsbrønn i løsmasser. Til å hjelpe kommu-
nen med dette er hydrogeolog Bernt Olav Hilmo fra 
Asplan Viak leid inn. Bernt Olav er en ressurs innen 
hydrogeologi, vann og miljø. Han er godt kjent i 
området blant annet fra sitt tidligere arbeid i NGU. 
Ut fra hydrologiske terrengvurderinger, fotografe-
ring med GEO radar og mindre prøveboringer håper 
en å finne frem til kilder som kan være aktuelle for 
brønnboring og påfølgende prøvedrift.

Når en har funnet kilder en vurderer som poten-
sielt egnet for fremtidig grunnvannsbrønn vil det vil 
bli innhentet anbud for brønnboring, prosjektering 
og utbygging. Målet er å finne og ha satt i prøvedrift 
en ny brønn innen utgangen av 2019. Prøvedrift peri-
oden vil være fra 6 til 12mnd. På bakgrunn av dette 
er målet å ha ny vannforsyning ferdig i løpet av 2021.

Ny vannkilde til Bjørgan

Hydrolog Bernt Olav Hilmo fra Asplan Viak og avdelingsleder kommunalt-
eknikk Knut M. Myklebust fra Grong kommune ser på mulig område for ny 
vannkilde ved Bjørgsætran.

Vedtatt lokal forskrift om forbud  
mot nedgravde oljetanker og forbud 
mot fyring med fosil-/mineralolje  
til oppvarming fra 1.1.2020. 
Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til 
oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbru-
ket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde 
oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekka-
sjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning 
av grunn, jord og vann. 

Grong kommune har i Kommunestyret 12.9.19 
vedtatt ei lokal forskrift slik at forbudet blir gjel-
dende over hele kommunen og uansett størrelse. 
Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurens-
ning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, 
Trøndelag. Forskrifta kunngjøres i Grongnytt og 
på Norsk Lovtidend, og kommer på www.lovdata.
no. 

Tanker som ikke er i bruk, skal tømmes for rest-
olje, rengjøres og fjernes. Selv tanker som er «fyrt 
tomme» inneholder i snitt 100 liter restolje per m3 
av det totale volumet. I tillegg kan det være oljesøl 
under tanken pga tidligere lekkasje og overfyllinger 
som sprer seg over tid. Oppgravde tanker og restoljen 
skal leveres til lovlig mottak, restoljen som farlig 
avfall. 

Det er ingen formelle krav for tømming, rengjø-
ring og fjerning av nedgravde oljetanker, men fir-

maer/personer bør kunne dokumentere nødvendige 
kvalifikasjoner. Det kan lett skje lekkasjer, forurens-
ning av grunnen og skader på bolig bl.a. ved at tan-
kene ikke tømmes for all olje før de løftes opp fra 
bakken. Det er da den som utfører arbeidet som har 
ansvaret dersom noe går galt og oljesøl oppstår, og 
kan bli erstatningspliktig. På www.oljefri.no finner 
man mer info og bedrifter som er sertifisert.  

Kommunen skal ha et register over tankene, 
med størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyt-
telse, alder og plassering. Kommunen kan inn-
hente kundelister fra oljeselskapene. Ved innmel-
ding til kommunen om tømt oljetank, skal det 
leveres dokumentasjon på  
1) Forsvarlig tømming av tanken  
2) Oljetankens tilstand  
3) At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at 
eventuell forurensende masser er levert til god-
kjent mottak  
4) Levering av oljeavfall som farlig avfall til 
godkjent mottak.  
5) Levering av oljetank til godkjent mottak. 

Tilskudd til fjerning av oljetanker  
– erstattet av fornybar energi
ENOVA har fortsatt ut 2019 et tilskudd for å grave 
opp og sanere oljetankene dersom man samtidig 
erstatter med en fornybar energikilde, denne ord-
ningen avvikles i 2020. Mer info og kriterier på www.
oljefri.no og www.enova.no. 

Snart er oljefyring forbudt

4. oktober – kl. 19 - Grieg Niemzcuk – Chopin i ord og 
toner – Polsk verdensstjerne på piano som er en av 
verdens fremste Chopin-tolkere spiller en hel konsert 
på kulturhusets nyrestaurerte flygel. Billetter i salg på 
kulturhusetkuben.no og i biblioteket. 
16. oktober – NTE – Krafta som formet Nord-Trøndelag 
– Foredrag og samtale mellom Hildegunn Slottemo og 
Hans Petter Sjølli i Grong Folkebibliotek i anledning bok-
utgivelse om NTE som feirer 100 år i år. Gratis inngang!
25. oktober – kl. 19 - Jubileumskonsert med Grong 
Musikkforening (50 år). Rikholdig og variert program 
med smakebiter fra korpsets 50 årige virke. Lokale 
solister og en ekstra overraskelse godt kjent fra radio 
som konferansier. Servering av Kuben kaffe i pausen. 
Billetter i salg på kulturhusetkuben.no og i biblioteket. 
8.-9. november – IN-messe 2019. Åpen fredag kveld 
og lørdag på dagtid. Denne handelsmessa er 30 år i år 
og som tidligere to år blir den på kulturhuset Kuben 
hvor næring og kultur går hånd i hånd. Boder, markeder, 
foredrag, konsert, prisutdeling, aktiviteter, åpen kafé og 
dansefest! Følg med!
9. november – lørdagskveld og dansefest med RUFS – 
med musikk fra 50-tallet og oppover har dette bandet med 
utspring særlig fra Høylandet og Grong et tre-setts reperto-

ar som varer hele kvelden. Vi trekker vekk amfiet i konsert-
salen Symfoni Namsen og gir plass for dere som vil danse 
– men skaper også rom for dere som vil «henge» i baren og 
roe seg ned ved bordene! Begrenset antall billetter legges 
ut for salg på kulturhusetkuben.no og i biblioteket. 
30. november – kl. 17 – Rockeulven (Premiere) – Grong 
Teaterlag setter opp den musikalske forestillinga 
Rockeulven på Kuben. Grong Teaterlags juleforestillin-
ger blir alltid en suksess og samler svært mange publi-
kummere. Billetter legges ut for salg på kulturhusetku-
ben.no og i biblioteket.
1. des. – kl. 13 – Rockeulven – Grong Teaterlag. 
Billettsalg legges ut for salg. 
3. des – kl. 18 – Rockeulven – Grong Teaterlag. 
Billettsalg legges ut for salg. 
8. des – kl. 15 – Jul i Kuben – Grong Musikkforening med 
venner inviterer igjen til familiearrangement med gjes-
tesolister og innslag som gir god julestemning. Billetter 
legges ut for salg på kulturhusetkuben.no og i biblioteket.
15. des – kl. 16 – «Christmas in Grong» med Namdal 
Storband. Dette blir kvelden for de storslagne juleme-
lodiene. Årets store julekonsert arrangeres av Namdal 
Storband som består av svært dyktige aktører fra 
Namdalen. De har fyllt inn med grongsolister som Maria 
Fiskum, Grethe Jørum-Wahl og Gylve Fiskum, samt styr-
ket blåserekkene med grongningene Johanna Seem og 
Joar Leer. Harald Rossetnes sikrer rytmene på trommer. 
Billetter i salg på kulturhusetkuben.no og i biblioteket.

Mer lanseres etterhvert. 
Følg med på plakater og kulturhusetkuben.no 

Kinovisninger hver uke på Grong Kino 
(følg med på grongkino.no) 

NTE har startet opp arbeidet med utbygging av 
nytt kraftverk ved Nedre Fiskumfoss i Grong kom-
mune.  Anleggsstart for hele prosjektet var 11. mars 
2019. Da ble det startet med forberedende arbeid, 
som å avdekke fjell der tuneller skal gå, omlegging 
av all infrastruktur (strøm, vann og kloakk) i 
anleggsområdet, og rydding av veitrase ned til 
utløpet av kraftverket.

Dette arbeidet pågikk helt fram til sommerfe-
rien. Etter ferien så er det anlagt veier og sikring 
av anleggsområdet, slik at selve tunellarbeidet 
kunne komme i gang i starten av september. Det 
er flyttet store mengder jordmasser til flere lag-
ringsplasser i Harran. Den mest synlige plassen er 
på tomta til den gamle aldersheimen i Harran (ikke 
så langt fra Cirkle K stasjonen). Grong kommune 
har avtale med NTE om fri tilgang på og opplasting 
av steinmasser fra anlegget. Disse er blant annet 
tenkt nyttet til en rekke utviklingstiltak:

- Utfylling ved «Tore Vie-huset» i Harran
- Utbygging av veger i Grong næringspark
- Klargjøring av tomteområder i Grong næringspark.
- Evt. utvidelse Grong sport- og fritidspark
- Elveforebygging på Formo
- Flomvold ved Namsentunet
 Tunellarbeidet har nå kommet godt i gang og 

det ser ut som det er solid og godt fjell å jobbe i. 
Arbeidet pågår 24 timer i døgnet alle dager unntatt 

søndager. Det blir også nå startet med å bygge fang-
dam utenfor området til nytt inntak. Brakkeriggen 
med overnatting og kantine for arbeidere er i drift-
satt, og står like ved Harran Kro. Her er det totalt 44 
rom og vil være godt fylt opp til enhver tid.

På selve anlegget har det kommet opp en kon-
torrigg som skal huse prosjektledelse og byggele-
delse hos hoved entreprenøren SKANSKA, bygge-
ledelse og prosjektledelse til NTE.

Totalt vil det bli bygget 470 meter med tunneler 
og det vil medgå ca. 17.000 m3 konstruksjonsbe-
tong. Det er anslått at det vil bli produsert 130 000 
m3 sprengstein som en følge av arbeidene. Skan-
ska står ansvarlig for bygge- og anleggsarbeidene, 
mens Andritz har ansvar for det elektro- og hydro-
mekaniske. Antallet årsverk vil i anleggsfasen ligge 
på mellom 400 og 600.  Det vil nå bli betydelig 
større trafikk med masseforflytning på E6 og vi 
minner om NTEs største HMS mål om at vi ønsker 
ALLE trygt hjem til sine, hver dag! Dette er det 
største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden 
utbygging i Meråker i på 90-tallet.

Noen nøkkeltall for prosjektet:
Ferdigstillelse 2023
Slukeevne 300m3/s
Samlet ytelse 2X45 MW
Total produksjon pr år 371 GWh

Utbygging av nytt kraftverk ved Nedre Fiskumfoss igangsatt

Høstprogram på Kulturhuset Kuben

Sagamur til portal: Dette bildet viser adkomstveien ned til portalbygget. 
Her er det satt opp en sagamur som blir stående permanent.

Slik blir tunnelsystemet nede i bakken.
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LAG OG FORENINGER

Fysioterapitjenesten i Grong har startet opp en treningsgruppe for hjemmeboende eldre i kommunen. Målet med treninga er å gi deltakerne et økt kunnskapsnivå om fysisk aktivitet, opplevelse av 
mestring og økt bevegelsesfrihet i hverdagen. Øvelsene har fokus på balanse, styrke og koordinasjon. Gruppa er også en sosial arena der eldre kan møtes. Det serveres kaffe etter treninga. Treninga 
foregår i Storstua på Grong Helse- og omsorgstun kl.11.15 hver onsdag. Ta gjerne kontakt med Bjørn Olav Vist (479 01 616) eller Ingeborg Aasvold (902 80 572) ved interesse. Fysioterapitjenesten

Spreke eldre i Grong

Det har ei stund vært snakk om flyt-
ting av Alfred Urstads båtbyggerverk-
sted fra Værem til Grong Bygdemu-
seum. Kommunestyret vedtok i møte 
12.9.2019 at Grong kommune tar 
ansvaret for flyttingen. 

I Sør-Norge er dette med fiske fra 
båt i lakseelv, også kalt 
harlingfiske, unikt for 
Namsen. Dette er en vik-
tig og autentisk del av his-
torien med laksefiske og 
dagliglivet langs Namsen 
fra langt tilbake som fore-
løpig ikke er gjort tilgjen-
gelig for allmennheten. 
Alfred Urstad (1907-99) 
var en av de siste aktive 
båtbyggerne i regionen og 
bygde flere hundretalls 
såkalte Urstadbåter i over 50 år. Verk-
stedet er ikke rørt etter at Alfred 
Urstad døde i 1999, så alt er intakt av 
utstyr og maskiner. I dag er det få som 
behersker båtbyggerhåndverket i regi-
onen, og kunnskapen som tradisjonelt 
har blitt overført fra far til sønn står i 
fare for å gå tapt. Både innholdet i 
verkstedet og båtbyggertradisjonen er 
viktig å ta vare på for ettertida. Dette 
er lokalhistorie og kunnskap som er 
viktig å dokumentere, bevare og for-
midle for publikum, både barn- og 
unge, innbyggere, turister og lakse-
fiskere.

Målsettinga er å få bygningen og 
innholdet flyttet og sikret i løpet av 
2020. Og så videre i 2021 fortsette 
arbeidet med formidling av innholdet 
og tradisjonshåndtverket i samarbeid 
med håndtverkerne og distriktskon-
servatorene i Museet Midt IKS, Nam-

svassdragets elveeierlag 
og Kunnskapssenteret 
for laks og vannmiljø i 
Namsos (KLV) som nå 
blir en del av Norsk Lak-
sesenter. I den forbin-
delse så er det av 
interesse med alt av 
materiale som vi kan 
bruke i utstillinga, spesi-
elt om noen har bilder av 
Alfred Urstad under byg-
ging av båter. Ta kontakt 

med Grong bygdemuseum v/ sekretær 
Brit-Agnes Buvarp på brit-agnes.
buvarp@grong.kommune.no eller 
telefon 48204908. 

Det vil bli arbeidet med å få finan-
siert størst mulig andel av flyttinga 
eksternt, og eventuelle tilskudd vil 
minske den kommunale utgifta. 
Grong kommune vedtar samtidig fer-
digstillelse av gang- og sykkelveien 
som går langs Foreningsveien fra 
Coop og forbi museet mot dyreklinik-
ken, som ikke ble gjort ferdig med 
asfalt når grunnarbeidet ble gjort med 
miljøgata på Bergsmoen. 

Flytting av Alfred Urstads båtbygger- 
verksted til Grong bygdemuseum

Sverre Seems 
Musikkfond
Musikkfondet skal fremme musikkutvikling 
hos utøvere fra/i Grong. Det åpnes for å søke 
bidrag fra fondet for utvikling av musikktalent 
på høyere regionalt nivå. Kan gjelde instru-
mental, sang, dans, komposisjon, direksjon 
samt anskaffelse av instrument. Søknad 
sendes Sverre Seems Musikkfond v/ Leif 
Johannes Sklett, Sklettvegen 52, 7870 Grong. 
Søknadsfrist er 15. november 2019.

Basar på Nordtun
Søndag 27. oktober kl. 14.00 blir 
det basar på Nordtun. Det blir både 
tombola, kakelotteri og langbord 
med mange flotte gevinster. I til-
legg blir det tipping, myntkast og 
luftgeværskyting. Kaffesalg hele 
dagen.Kakelotteri kl. 15.00 og kl. 
1700.Hovedtrekking kl. 1900. Vi 
ønsker alle sammen velkommen.

Hilsen hovedkomiteen

Årets Grongturer er nå plukket 
ned, og det har vært bra deltagel-
se og et stort engasjement! Fra 
2020 vil det bli 20 nye turmål og 
vi ønsker innspill på mulige nye 
turer. For at dette skal gå smidi-
gere og enklere enn tidligere år, 
så ønsker vi ferdige innspill med 
turbeskrivelse, bilde, hvem som 
kan være ansvarlig for turen 
og helst også GPS-spor alle-
rede på forslaget. GPS kan evt 

lånes på landbruksavdelinga på 
kommunehuset.  Har du et for-
slag eller to, send det til Grong 
kommune, Postboks 162, 7870 
Grong eller på e-post til brit-ag-
nes.buvarp@grong.kommune.no 
innen 30.oktober

20 Nye grongturer fra 2020-2022

Side 11 – der det passer. Ingen bilder
LEIETIDER GRONGHALLEN HØST 2019
Mandag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
16.00-18.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 
18.00-19.00 Volleyball Volleyball Ledig Ledig 
19.00-20.30 Volleyball Volleyball Volleyball Volleyball 
20.30-21.00 Volleyball Ledig Ledig Ledig 
20.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 

Tirsdag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
16.00-18.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 
18.00-19.30 Badminton Badminton Badminton Badminton 
19.30-21.00 Badminton Badminton Badminton Ledig 
21.00-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 

Onsdag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
16.00-18.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 
18.00-19.00 Ledig Ledig GVS toppvolley GVS toppvolley
19.00-20.00 Volleyball Volleyball GVS toppvolley GVS toppvolley
20.00-20.30 Volleyball Volleyball Ledig Ledig 
20.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 

Torsdag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
16.00-18.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 
18.00-19.30 Badminton Badminton Badminton Badminton 
19.30-21.00 Volleyball Fotball G13 Fotball G13 Fotball G13
21.00-21.30 Volleyball Ledig Ledig Ledig 
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 

Fredag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
16.00-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig 

Søndag 

Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
18.30-20.00 Badminton Badminton Badminton Badminton 
20.00-21.30 Fotball Oldboys Fotball Oldboys Fotball Oldboys Fotball Oldboys 

Utleide arrangement Gronghallen 

Når Hva Hvem 
6-8 september Kjøkken og foaje Grong IL Fotball 
12 oktober Hele hallen Grong kamsportklubb 
23 og 24 november Hele hallen Grong badmintonklubb
28 desember Hele hallen Midt-Norsk badmintonkrets 

nord 

For ønske om leie av Gronghallen på ledige tidspunkt i tidsrommet 01.09.2019-01.01.2020 kontakt  
Servicekontoret i Grong kommune på tlf: 74 31 21 00 eller e-post: postmottak@grong.kommune.no 

Magnus Vestvik (biblioteksjef) har 1 års permisjon for å studere. Studiene 
varer lengre enn permisjonstiden, og det er derfor mulig at vi vil rekruttere 
ny biblioteksjef fra neste sommer. 

Silje Hindrum Løvlie er i midlertidig konstituert som biblioteksjef fram 
til 1. oktober, men da slutter hun i sin stilling fordi hun skal flytte.  

Vi er så heldige at vi har hatt Guri Hegge sammen med oss i biblioteket 
i flere måneder, og det er gull verd for oss da vi nå står oppe i en situasjon 
hvor vi trenger litt ekstra i biblioteket. Vi forsterker også med Karin Norstad 
som bibliotekarvikar fram til vi får lyst ut en fast bemanning i biblioteket 
neste år. Øystein Tranås Kristiansen går også inn i teamet som bibliotekar 
fortrinnsvis på fredager.

Biblioteket har åpent på hverdager 9-16 og onsdager er det i tillegg 
kveldsåpent til 2000! 

Biblioteket er din møteplass hvor du kan;- låne PC -  spille sjakk - bestille 
bøker fra andre bibliotek i hele Norge - bestille bøker på 70 forskjellige språk 
-  levere inn ei bok som du har lånt ved et annet bibliotek - låne et magasin 
om hagen - låne en kul tegneserie - låne ei strikkebok - låne fargerike bil-
debøker for barn -  få tips om nye bøker som kommer-  eller bare sette deg 
ned og prate med kjente. Vi håper mange bruker folkebiblioteket både som 
litteraturbase, men også som en arena for arbeid, sosialt, refleksjon og dis-
kusjon! Velkommen til en spennende høst med Karin, Guri og Øystein på 
teamet!  

Store endringer i  
Grong folkebibliotek

IBU-midler.
Innovasjon Norge melder at de har hatt veldig stor pågang av søknader 
om investeringsmidler i landbruket, IBU-midler, i 2019 slik at rammen 
for Trøndelag er snart brukt opp. De har også mange søknader liggen-
de for behandling. Hvis dere har planer som utbygging, så bruk tiden 
fremover til å lage gode prosjekter. Søknaden kan sendes når den 
er ferdig, en trenger ikke å vente til nytt år, de kan ha de liggende til 
det blir nye midler. Retningslinjene for 2020 er ikke klare enda men 
signalene fra årets jordbruksforhandlinger er at:
• Små og mellomstore bruk er fortsatt prioritert.
• En vesentlig bruk av tre i driftsbygninger skal. 
kunne utløse inntil 20% i ekstra IBU-tilskudd.
• Grøntsektoren skal prioriteres, får egen pott med penger.
• Rammen for tilskudd til husdyrproduksjon.  
blir lavere og det blir strengere prioriteringer.
• Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i 
landbruket skal brukes til å teste ut ny produksjonsteknologi og nye løs-
ninger på gårdsnivå som kan gi reduserte klimagassutslipp og øke kon-
kurransekraften i landbruket. Intensjonen er å koble leverandørindustri 
og bonde sammen for utvikling av teknologi som ikke er «hyllevare».

Andre landbruksbaserte næringer.
Her kan det være rom for to – tre søknader til i år hvis det blir inndradd 
midler som ikke blir brukt. Det kan være mulig å søke om ordinære 
Innovasjon Norge-midler, det må i så fall avklares i hver enkelt sak. Hvis 
det er spørsmål, ta kontakt med Grong kommune v/ Inger Helland, 
epost: inger.helland@grong.kommune.no eller på tlf. 74312161. 

LANDBRUKSNYTT


