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Formannskapet er klar med 
innstilling til budsjett for 2021
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De første er allerede 
påkoblet fiber i Harran. 
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Dette kan du oppleve på 
Kuben denne vinteren. 
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Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
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Informasjon om Grongnytt 2021Møter i Grong
kommunestyre
I 2021 blir det møter i kommunestyret: 21. januar, 18. 
februar, 18. mars, 22. april, 27. mai, 17. juni, 2.september, 
18. november og 16. 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 kommunehuset, på biblioteket  
og Coop Marked Harran, uka før møtene.
Borgny Grande, ordfører og Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør

 ⚫  Snåsningen AS har oppgaven med grafisk sideproduksjon, 
annonsesalg, trykking og distribusjon av Grongnytt, men det er 
Grong kommune v/kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg som 
har det redaksjonelle ansvaret for den kommunale informa-
sjonsavisen. Snåsningen AS har altså ikke ansvar for redaksjo-
nelt innhold eller eventuelle feil.

 ⚫  Videreføring av Grongnytt for 2021 blir behandlet i  
kommunestyrets møte i desember.Dersom Grongnytt  
blir videreført slik det er i dag, så kommer første  
nr. av Grongnytt for 2021 i løpet av mars måned.  

 ⚫  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. Dette gjelder ikke i 
Snåsningens sommeravis.Ferdigskrevne kunngjøringer/notiser 
fra lag og foreninger kan sendes til Grong kommunes kontakt-
person 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 annon-
sene er ikke gratis. 

 ⚫  Grongnytt trykkes på nr 1 Adressa-Trykk i Orkanger, og distribu-
eres til alle husstander i Grong av Trønder Distribusjon. I tillegg 
blir avisen å finne på kommunens servicekontor.

Årets ildsjel 2020: Helge  
Formo. Her sammen med 
ordfører Borgny Grande. 
Fredag 30.10.2020 fikk årets ildsjel Helge 
Formo beviset på at han er årets ildsjel fra 
Grong i 2020. På grunn av Covid-19 ble 
det ``Idrettens hederskveld`` for Trøn-
deridretten holdt gjennom en digital 
konferanse. Helge fikk av ordføreren til-
delt ``ildsjel plaketten`` på en lokal mar-
kering på Grong hotell. 

Helge fikk prisen med på bakgrunn av 
sin store innsats for badminton på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå.

Helge har bidratt med stor frivillig 
innsats i Grong badmintonklubb fra 
begynnelsen i 1985 til dags dato. Han har 
vært leder i Grong badmintonklubb.

Han har utdanning som kretsdommer og 
oppmann. Han har hatt dommeroppdrag på 
nasjonalt plan. Han har vært turneringsle-
der under en rekke turneringer, blant annet 
da Grong badmintonklubb arrangerte NM 
for senior i 2006. Av regionale verv, han har 
vært leder i Nord-Trøndelag Badminton-

krets. Videre har han vært visepresident i 
Norges Badmintonforbund i 6 år, der han 
har tatt en aktiv rolle i etablering av nye 
klubber og haller/anlegg (det nevnes spesi-
elt Frogner badmintonklubb i 1997).  Som 
visepresident hadde han breddeidrett som 
hovedfokus og jobbet fram den kretsinnde-
lingen Norges badmintonforbund har i 
dag. Han har også deltatt i oppbygging og 
utvikling av Namdal Open, som enkelte år 
er Norges største badminton arrangement i 
antall deltakere. Turneringen arrangeres en 
gang i året i februar/mars.   Han har vært 
både turneringsleder og oppmann i denne 
turneringen ved flere anledninger. 

Han har bidratt til å knytte kontakter 
med næringsliv og media, skaffet sponso-
rer til større mesterskap.   Hans engasje-
ment for badminton, har bidratt til at flere 
barn og unge er blitt med på badminton, 
og til å få positive medieoppslag om bad-
minton og derigjennom øke forståelsen for 
badminton i samfunnet og gjøre sporten 
kjent.  Han bidrar fortsatt i idretten; og er i 
dag leder i Grong idrettsråd.

 
 Gratulerer til Helge!

ÅPNINGSTIDER I JULA 2020
Vi gjør oppmerksom på at mange saksbehandlere har 
hjemmekontor. For å gjøre avtale, kan du kontakte saks-
behandler direkte, eller ringe servicekontoret på 743 12 100.

Kommunehuset: 
Julaften torsdag       24. desember  Stengt
Mandag     28. desember  Kl. 10:00 – 14:00
Tirsdag  29. desember Kl. 10:00 – 14:00
Onsdag 30. desember Kl. 10:00 – 14:00
Nyttårsaften torsdag  31. desember  Stengt

NAV:
Julaften torsdag       24. desember  Stengt
Mandag     28. desember  Kl. 11:00 – 13:00
Tirsdag  29. desember Stengt
Onsdag 30. desember Kl. 11:00 – 13:00
Nyttårsaften torsdag  31. desember  Stengt

Legekontoret:
Julaften - torsdag 24. desember  kl. 08.00 – 12.00
Mandag  28. desember  kl. 10.00 – 14.00
Tirsdag 29. desember  kl. 10.00 – 14.00
Onsdag 30. desember kl. 10.00 – 14.00
Nyttårsaften torsdag 31. desember kl. 10.00 – 12.00

Koronatelefonen (948 14 481) vil være åpen i legekontorets åpningstid.

Vakttelefoner
Sosiale tjenester (krise):  tlf. 932 60 980 – Evy Anne Bergin.
Teknisk vakt: 915 27 501. Legevakt utenom åpningstid: 116117

Helge er Grong sin ildsjel i 2020

De som skal søke til Inno-
vasjon Norge om tilskudd 
til investeringer i 2021 må 
søke så tidlig som mulig, det 
vil bli stor rift om midlene.  

Investeringstilskudd
Innovasjon Norge ble fort tomme for inves-
teringsmidler til Iandbruket i 2020, det var 
slutt før sommerferien, og i løpet av høsten 
ble det også tomt for midler til tilleggsnæ-
ring. De kommer ikke til å få mere midler i 
2021 enn i 2020, slik at det er lurt å søke 
tidlig på året. I tillegg må en regne med at 
en del av søknadene fra siste halvår 2020, 
som ble returnert på grunn av for lite pen-
ger, kommer til å bli sendt inn på nytt. Det 
er videre signaler om at det er mange søk-
nader under utarbeidelse i hele fylket. For 
å se mer hva som kan støttes, se på Innova-
sjon Norge sine nettsider, https://www.
innovasjonnorge.no/no/tjenester/land-
bruk/finansiering-for-landbruket/tradi-
sjonelt-landbruk/ 

Søknader om investeringstilskudd (og 
generasjonsskiftetilskudd) til finansiering 
av prosjekt innenfor melkeproduksjon på 
bruk med båsfjøs, som har til formål å bygge 
for løsdrift, kan sendes allerede fra 01.12.20

Innovasjon Norge har satt av tiden frem 
mot jul til dialog med mulige søkere, så hvis 
du har et prosjekt som er under planlegging 
er det mulig med en forhåndsprat.  

Grøntsektoren
Det er avsatt 120 mill. kroner til nasjonalt 

program for investeringer i grøntsektoren. 
Midlene skal gå til investeringer, kompe-
tanse og produktutvikling til produsenter i 
grønt-næringen. Det oppfordres til at de 
som skal søke på disse midlene gjør det så 
tidlig som mulig på året, de regner med at 
denne potten også kan gå tom tidlig. 

Bioenergi
Nye søknader til verdiskapingsprogrammet 
for fornybar energi i landbruket/bioenergi-
programmet kan sendes inn allerede nå. 
Solcelleanlegg kan støttes hvis varmen/
energien benyttes på gården og benyttes i 
perioden produksjonen er høyest (mars-sep-
tember). Prosjektet må være lønnsomt.

Krisepakker – reiseliv og mat på gården
Tilleggsnæring på gården fikk ikke tilgang 
til ordningen «Likviditetsstyrking som 
muliggjør omstilling og reåpning av reise-
livsnæringen» på grunn av at virksomheten 
driver under gårdens næringskode.  Reise-
livsbedrifter og matbedrifter som driver i 
gårdens nærings-/NACE kode kan i stedet 
søke om tilskudd til utviklingsprosjekter 
gjennom nasjonale midler. Det er derfor 
mulighet for støtte hvis det planlegges at 
mat og reiseliv skal være en viktig del av 
satsingen for gården fremover. 

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med 
kommunens rådgiver for næring, Inger 
Helland for å diskutere ideene før det star-
tes på søknad til Innovasjon Norge, enten 
på epost inger.helland@grong.kommune.
no eller på tlf. 909863267

Landbruksmidler 2021

Siden koronastart har Grong 
jobbet aktivt for å styrke 
næringslivets utviklingsev-
ne. Med stor entusiasme og 
pågangsmot fra flere loka-
le bedrifter, er vi ett skritt 
nærmere å nå målet.

Siden koronapandemien kom til Norge i 
mars har lokalt næringsliv i Grong blitt 
rammet relativt hardt, da mange bedrifter 
belager seg på handel og reiseliv. Det har 
krevd mye av bedriftene, både når det 
kommer til å tilrettelegge for godt smitte-
vern og et nytt marked med andre behov.

Det siste halvåret har Grong kommune 
derfor lagt inn en ekstra innsats i å bistå 
næringslivet. Siden mars har over 20 lokale 
bedrifter fått hjelp med alt fra sparring og 
faglig rådgiving til bistand i etableringen 
av ulike utviklingsprosjekter. I tillegg har 
næringslivet fått tilbud om en rekke kurs i 
samarbeid med forskjellige kompetanse-
miljøer, spesielt reiselivsnæringen. 

– Vi er stolt over den store omstillings-
viljen og pågangsmotet bedriftene har vist. 
Dette har bidratt til å skape mange gode 
prosjekter. Jeg tror likevel det ligger et stort 
uutnyttet potensial hos flere av bedriftene, 
og jeg oppfordrer derfor Grong-bedrifter 
med utviklingsambisjoner til å ta kontakt 
med oss, sier Inger Helland, rådgiver for 
næring i Grong kommune.

Har du utfordringer eller gode ideer? 
Ring oss for en prat.

Sammen for Grong
I Grong er samarbeid mellom bedriftene en 
viktig nøkkel for å styrke næringslivet. Elve-
langs Namsen er et godt eksempel på dette, 
hvor seks bedrifter har laget et felles opple-
velsestilbud for besøkende. Grong skisenter 
er også et eksempel på en bedrift som har 
funnet nye allierte, med både Grong hotell, 
næringsforeningen og kommunen på laget.

– Vi liker å tenke på oss som et felles 
Grong og det viser disse prosjektene at vi kla-
rer å etterleve, sier Helland. Nå i november 
ble det også satt i gang et større fellesprosjekt 
i regi av næringshagen Inam  og Skogmo 
Industripark, der mange bedrifter ser på egen 
utvikling og hva de kan gjøre sammen. 

Det er flere bedrifter og utviklingspro-
sjekter vi ønsker å trekke frem, som har 
bidratt til nyskaping og innovasjon for 
Grong i en krevende tid. Under følger noen 
eksempler på bedrifter vi har bistått. 

Elvelangs Namsen  
Elvelangs er et samarbeid mellom seks 
bedrifter, hvorav fem av dem befinner seg 
i Grong. Bedriftene er: Traktorpikene, 
Jørem ved Namsen, Hjertestua, Leksås 
gårdsmat, Strikkeburet og Namsen Salmon 
& Train Experience. De har gått sammen 
om felles markedsføring og opplevelser, 
slik at besøkende har fått en totalpakke. 
Det har vært en stor suksess, og alle bedrif-
tene har fått en betraktelig økning i besø-

kende etter samarbeidet startet. Kommu-
nen har bistått med prosjektutvikling, 
søknad til Innovasjon Norge og til gjen-
nomføring av prosjektet. 

Grong skisenter fant nye allierte
Grong skisenteret er en populær attraksjon 
både for lokalbefolkningen og turister, men 
fikk en betraktelig dupp i besøkstall etter 
koronautbruddet. De satser nå på et 
utviklingsprosjekt sammen med Grong hotell, 
Namdal næringsforening, flere andre bedrif-
ter og Grong kommune, hvor sistnevnte har 
bistått med utvikling og søknad om tilskudd 
til prosjektet. Det inneholder blant annet fel-
les profilering og markedsføring, destina-
sjonsutvikling, opplevelses- og tjenesteutvik-
ling samt utvikling av nye konsepter. Nå skal 
alle parter jobbe sammen for å bli godt rustet 
til den kommende vintersesongen.  

Traktorpikene åpnet gårdsbutikk
Traktorpikene designer og får produsert 
arbeidsbekledning for damer og barn i 
landbruket. Ettersom produksjonen deres 
ligger utenfor Norge, fikk de store utfor-
dringer når kronekursen ble svekket. Løs-
ningen ble å utsette hele produksjonen, og 
heller konsentrere seg om oppstarten av 
den nye gårdsbutikken, Læmmen. Her sel-
ges det interiør i en landlig stil samt egne 
traktorpikeprodukter. Med gårdsbutikken 
har de oppnådd stor suksess fra første dag 
med høy etterspørsel fra både lokale inn-
byggere i regionen og andre norske turister. 
Grong kommune har bistått i søknadspro-

sessen om finansering av prosjektet fra 
Innovasjon Norge samt bevilget et eget til-
skudd.  Traktorpikene har også fått god 
støtte fra Innovasjon Norge og egen bank-
forbindelse, Grong Sparebank. 

Heia gjestegård 
Heia gjestegård opplevde en sterk nedgang 
i antall besøkende fra mars til juni, men 
klarte å snu seg rundt. De har arbeidet med 
videreutvikling av driften, konsepter og 
markedsføring. I tillegg har de utviklet 
menyen og vil fortsette med å lage nye opp-
levelser rundt gjestegården. Dette inklude-
rer både egne opplevelser og opplevelser i 
samarbeid med andre aktører. Grong kom-
mune har bistått i omstillingsprosessen og 
med økonomisk tilskudd til prosjektene. 

Vi vil høre fra deg
Til tross for at vi har skapt mange gode pro-
sjekter, går vi en usikker tid i vente. For å 
komme oss styrket gjennom krisen fortset-
ter Grong kommune det aktive arbeidet for 
å styrke bedrifters utviklingsevne.

– Vi er helt avhengige av at flere henger 
seg på solidaritetsbølgen, og at bedrifter 
med gode forutsetninger for vekst tar kon-
takt med oss. Vi kan bidra med å realisere 
dine ideer, og hjelpe deg i gang med 
utviklingsprosjekter som setter bedriften 
på kartet, avslutter Helland.

Sitter du på en god idé eller trenger vei-
ledning rundt vekstambisjoner, omstilling 
eller gründerskap? Ta kontakt med oss på 
telefon eller e-post i dag!

Næringslivet i Grong 
finner sammen i krisen
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Da har det gått omtrent et 
år siden vi tok over roret i 
Grong kommune, som kom-
munedirektør og ordfører. 
Det har blitt et annerledes år –preget av 
Korona. Det var ingen av oss som hadde 
planlagt for, eller sett for oss at en pandemi 
skulle prege organisasjonen og lokalsam-
funnet slik. 

Stor takk
Vi ønsker å starte med en stor takk til dere 
alle, både ansatte og innbyggere. Takk til 
de ansatte i hele organisasjonen for at dere 
har tatt tak, stått i og står i en krevende 
arbeidssituasjon. Takk til innbyggerne som 
har fulgt opp tiltak, holdt avstand, holdt 
dere hjemme, tatt vare på hverandre og tatt 
den ekstra telefonen til noen som trenger 
det. Dette har vært, og er, en felles dugnad. 
Vaksinen nærmer seg, men inntil da må vi 
fortsette med de restriksjoner som nasjo-
nale myndigheter pålegger oss. Vi håper 
dere tar med dere de gode sidene ved pan-
demien og så gleder vi oss alle til vi kan 
leve som før!  Grong kommune legger fort-
løpende informasjon om korona på våre 
nettsider, slik at dere kan følge utviklingen 
der.

Vi holder på å bli kjent med Grong kom-
mune for alvor og tenker vi er heldige som 
har så mye flinke folk i kommune – både 
innbyggere og ansatte! 

Spennende og bredt
Gjennom året som er gått har vi jobbet med 
ulike ting. Innføring av velferdsteknologi, 
er i startgropa med «klart-språk», digitali-

Grong kommune jobber 
med fremtidsplanlegging. 
Hva blir de viktigste sat-
singsområdene fremover? 
Hva kommer til å påvirke 
oss? Hvordan skal tjenes-
tene til innbyggerne se ut 
i fremtiden? Hvordan skal 
kommunen samhandle 
med frivilligheten og inn-
byggerne? Hvilke grep skal 
vi gjøre i dag som gjør at 
folk har lyst til å leve og bo 
i Grong i 2035? Hvordan 
skal vi skape arbeidsplas-
ser? Hva skal vi profilere 
oss som? Hva er identite-
ten til grongningen? 
Alt dette er spørsmål vi stiller når vi jobber 
med langsiktig planlegging for Grong kom-
mune gjennom kommuneplanens sam-
funnsdel. 

For å få et grunnlag for de viktige val-
gene fremover har vi laget en spørreunder-
søkelse, sammen med distriktssentret. Her 
spør vi om hva som er viktig for deg som bor 
i Grong. Er du fornøyd med tjenestene fra 
Grong kommune? Hvilke boligtyper skal vi 
legge til rette for? Hva er viktig når det gjel-
der jobb? Hvordan har du det på fritiden? 
Hva er bra med å bo i Grong? Hvorfor vur-
derer du ev å flytte? Hva skal til for å leve 
det gode liv i Grong i fremtiden? 

Vi spør også om råd fra dere; hva vil bli 
det viktigste for Grong fremover og hva skal 
vi satse på? 

På grunn av Korona må vi skyve litt på 
opprinnelig tidsplan.

Undersøkelsen får dere på SMS i løpet av 
desember. Vi håper så mange som mulig tar 
seg tid til å gi oss svar. Undersøkelsen er 
kun digital og vi oppfordrer pårørende til å 
hjelpe de som trenger det. 

Undersøkelsen er helt anonym. Dis-
triktssenteret hjelper oss å analysere sva-
rene. 

Har dere lyst til å være med i en trekning 
på gavekort må dere oppgi mailadresse på 
slutten av spørreundersøkelsen, dette kan 
ikke spores til svarene deres! 

Det settes ned 4 arbeidsgrupper innen 
helse, oppvekst, næring og kultur/idrett. 

En liten julehilsen 

Vi trenger din mening! 

sering av ulike tjenester, tidlig innsats i 
skoler og barnehager, fokus på ung-
domsmiljøet for å nevne noe. 

Av investeringer har vi startet bygging 
av basseng – det er vi veldig glade for. En 
annen investering er utbyggingen av 
næringsparken på Vårryggen. Grong skal 
ha areal tilgjengelig om noen ønsker å 
starte næringsvirksomhet i kommunen. 

Det skjer også spennende ting innen 
næringslivet. Destinasjon Grong, Elve-
langs, utbygging av nye nedre Fiskumfoss, 
ny E6-trasé fra Fjerdingelva,  og ny Monter- 
butikk kan være noen stikkord her. Det er 
mye som skjer i næringslivet i Grong, og det 

er viktig for oss. Vi heier på dere som ska-
per, trygger og videreutvikler arbeidsplas-
ser. 

Skal stake ut ny kurs
Mange gjør en enorm innsats for at fritiden 
vår kan fylles med aktiviteter innen kultur, 
idrett og friluftsliv. Dere gjør en kjempe 
jobb! Vi kan ikke la være nevne ny Go-kart-
bane i den sammenhengen – det er et flott 
supplement til andre aktiviteter! 

Vi er også glad for at vi har klart å gjen-
nomføre koronavennlige kulturarrange-
ment på Kuben. Det er et lyspunkt i en 
hverdag med restriksjoner. 

2021 vil bli et innholdsrikt år for Grong 
kommune. Vi skal stake ut kursen for de 
neste 15 årene gjennom kommuneplanens 
samfunnsdel, her håper vi dere engasjerer 
dere. 

Organisasjonen skal gjennom en omstil-
ling for å nå målene i budsjett og økonomi-
plan. I tillegg vil Korona prege året. 

Nå nærmer julen seg og det blir en anner-
ledes jul. Vi oppfordrer alle til å ta vare på 
hverandre – et smil og en digital klem. 

Med disse ordene ønsker vi alle en riktig 
god jul og et godt nytt år. 

Borgny Grande, ordfører og  
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør

Disse grupper består av politikere, adminis-
trasjon og aktuelle organisasjoner. Grup-
pene skal jobbe med hva de ulike fagene 
kan bidra med inn i de ulike hovedmålene. 

Vi jobber etter følgende tidsplan: 
Desember 2020: spørreundersøkelse til alle 
innbyggere, studenter og hyttebeboere

21.januar 2021: møte i kommunestyret 
der vi jobber med hovedmål for Grong

Februar – april 2021: Jobbing i ulike 
arbeidsgrupper med utarbeidelse av delmål 

og strategier for å oppfylle hovedmålene.  
Involvering av innbyggere og ansatte på 
mål og konkrete problemstillinger.  

Mai: Planen legges ut til offentlig tilsyn/
høring.

2.september: Kommunestyret vedtar 
kommuneplanens samfunnsdel

Vi trenger din hjelp til dette arbeidet og 
håper du bidrar med dine svar i under-
søkelsen. 

Grong kommune fikk høsten 
2020 tildelt kr. 1.091.000 i 
ekstraordinært påfyll  
av næringsfondet. 
 
Målsettingen med midlene er å bidra til økt 
verdiskaping og flere arbeidsplasser for å redu-
sere de negative virkningene av koronakrisen. 
Midlene er tilført kommunens næringsfond, 
og følger fondets tildelingskriterier. Det er pr. 
01.12.20 brukt ca. halvparten av midlene. 
Næringslivet oppfordres til å ta frem gode pro-
sjekter og komme med søknad. Søknaden skal 
sendes via www.regionalforvaltning.no  

Utviklingsprosjekter
Det prioriteres tilskudd til utviklingsprosjek-
ter der det skal avklares om ideen er mulig å 
gjennomføre, men det er også mulig å få til-
skudd til markedsutvikling, investeringer 
mm. - hvis det ikke er snakk om direkte kon-
kurransevridende tiltak. Det er mulig å få 
inntil 50% til forprosjekter, markedsavkla-
ring mm. Mens det er mulig å gi inntil 25% 
til investeringer. Når det gjelder tilskudd til 
opplæring så vises det til Trøndelag fylkes-
kommune sin BIO-ordning - se nedenfor.

Opplæring av bedriftens ledelse og ansatte
Trøndelag fylkeskommune har en god ord-

ning med støtte til opplæring i bedrifter, 
såkalt BIO-midler. Fagområder som prio-
riteres er digital kompetanseheving og 
markedskompetanse. Andre aktuelle fag-
områder kan blant annet være bedriftsle-
delse, forretningsmodellering og språk-
kunnskaper.

Bransjer som prioriteres er bl.a. opple-
velsesnæringene herunder reiseliv, kultur-
næringer og småskalamatprodusenter 
samt mat- og restaurantbransjen i Trønde-
lag, men også andre kan søke.

Virksomheten kan få tilskudd til kostna-
der knyttet til opplæring, lønnsutgifter og 
andre dokumenterte utgiftsbehov til delta-

kerne i opplæringsperioden. Fylkeskom-
munen støtter normalt inntil 60% av totale 
kostnader, men det gjøres en individuell 
vurdering for hver søknad.  Opplæringspe-
rioden for hver deltaker kan ikke være len-
gre enn 26 uker.

Informasjon
For mer informasjon om kommunalt 
næringsfond eller fylkeskommunens 
BIO-midler, kontakt næringsrådgiver Inger 
Helland på tlf. 90986327 eller på epost 
inger.helland@grong.kommune.no  Ta 
også kontakt hvis du er interessert i å være 
med på etablereropplæring.

Ekstraordinært påfyll av kommunalt 
næringsfond, koronamidler

Høst er budsjettid, så også i år. 
26. november la formannska-
pet forslag til budsjett 2021 og 
økonomiplanen 2021-2024 ut 
på høring. Høringsfristen er 
11.desember, og 17.desember 
vedtar kommunestyret ende-
lig budsjett. For oss folkevalg-
te er høringsrunden viktig 
for å få tilbakemelding på de 
endringer som foreslås. Vi må 
gjøre vanskelige prioriterin-
ger, men dialog med innbyg-
gerne er viktig for å finne de 
beste løsningene. 

Grong kommune produserer tjenester til 
grongningene for ca 355 millioner hvert år, 
og vi jobber hver dag for å gi tjenester til 
innbyggerne på best mulig måte. Grong 
kommune har over tid brukt mer penger på 
tjenester enn kommuner vi kan sammen-
ligne oss med, og det har vært riktig. Det 
gjøres en fantastisk jobb hver dag for å lage 
trygge barnehager, god skole, gode helse 
– og omsorgstjenester, kultur – og fritids-

tilbud, bolig, arbeidsliv, vei og infrastruk-
tur. Ca 400 ansatte i Grong kommune gjør 
sitt beste.  Tusen takk til alle sammen! 

Vil prege 2021
2020 har vært et spesielt år, der Koronaen 
har preget oss nesten hele året. Det er stor 
grunn til å tro at også 2021 kommer til å bli 
preget av denne. Dette gjør planlegging 
utfordrende, spesielt på to måter:

– Vi vet ikke om, og eventuelt når, vi får 
et utbrudd av Covid19. Får vi et utbrudd vil 
dette påvirke drift og ressursbruk betydelig. 

– Vi vet heller ikke hvor mye, og om, vi 
får kompensasjon fra Staten på de utgiftene 
vi har og eventuelt får. 

Krevende
Uavhengig av Koronaen ser vi at den øko-
nomiske situasjonen blir krevende i økono-
miplanperioden. Dette gjelder ikke bare 
Grong, men er gjennomgående for mange 
kommuner. Vi ser at antall innbyggere 
betyr mye for hva vi får i rammen fra Sta-
ten. Dette gjør at småkommuner med 
befolkningsnedgang merker at overførin-
gene fra Staten blir relativt mindre. 

Økonomien blir strammere og det vil vi 
som innbyggere merke. I budsjett for 2021 
og økonomiplanen legges det opp til å 

bruke av fond (oppsparte midler) i 2021 (9 
millioner) og 2022 (ca 6 millioner), og 
balanse fra 2023. 

Omstilling
Skal vi klare dette må vi gjennom en oms-
tilling i hele organisasjonen. Formannska-
pet sa blant annet følgende i sin første 
behandling av budsjettet: 

1. Det er behov for en betydelig omstil-
ling i Grong kommune i årene fremover. I 
omstillingsarbeidet bør det legges vekt på: 
⦁    Verne om de som er mest sårbar i 
samfunnet vårt
⦁    Et tjenestetilbud til innbyggerne  
som er “godt nok” 
⦁    Samhandling med de ansatte  
og innbyggerne
⦁    Samhandling med frivilligheten 
⦁    Bærekraftige løsninger i et klima-, 
økonomisk- og ressursperspektiv
⦁    Utnytte kompetanse og ressurser  
på tvers av rammeområdene
⦁    Riktig kompetanse på riktig plass.»

2. For at Grong kommune skal komme i 
balanse i driften i løpet av økonomiplanpe-
rioden må alle rammer gjennomgås, dette 
gjelder også de områdene vi har samarbeid 
med andre kommuner herunder vertskom-
munesamarbeid og IKS.  

3. Grong kommune skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsgiver. Nærvær er avgjø-
rende for at Grong kommune skal levere 
gode tjenester til innbyggerne. Nærværet 
er for lavt. Det må jobbes kontinuerlig med 
dette der trivsel på arbeidsplassen, ansvar 
for egen arbeidsplass, riktige oppgaver til 
riktig person, kultur og holdninger fortsatt 
må være i fokus.»

Digitalisering og nye verktøy gjør at vi som 
organisasjon er i stadig endring. De neste 
årene vil det bli et ekstra trykk på dette. 

Samspill
Det er over tid gjort betydelige investeringer 
i kommunen. I neste økonomiplanperiode 
legges det på et minimum. Det jobbes med 
et «blålysbygg»- samlokalisering mellom 
politi, brann og ambulanse. Formannskapet 
ønsker en intensivering av denne prosessen. 
I økonomiplanen ligger også funnet ombyg-
ging av legefløyen og det jobbes for å få på 
plass nytt dekke på kunstgressbanen. 

Skal vi gi gode tjenester fremover er vi 
helt avhengig av et samspill med innbyg-
gerne, frivilligheten og de som bruker tjenes-
tene. Det vil bli endringer, men det skal 
fortsatt være godt å bo i Grong. 

 Borgny Grande, ordfører

Høst er budsjettid!
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Konserter og teater i  
kulturhuset Kuben  
vinteren 2021

Foreløpig vinterprogram
15. des. kl. 18  - Turnéteatret i Trøndelag: Teskjekjerringas julestrid
23. jan. kl. 19	 -	Nyttårskonsert	med	Grong	Musikkforening
13. feb. kl. 19	 -	Lyden	av	Namdal’n
19. feb. kl. 19	 -	Turnéteatret	i	Trøndelag:	Hei	kjære	heim
24. feb. kl. 19		 -	Bjarne	Brøndbo:	Det	e	DET	DET	e	(solokonsert)
6. mar kl. 19	 -	Marion	Ravn
12. mar. kl. 19	 -	Nordic	Tenors	–	Classics
20. mar. kl. 19	 -	Turnéteatret	i	Trøndelag:	Best	før

 
Kulturhuset Kuben følger til enhver tid gjeldende smittevernsregler og  
har svært gode rutiner og organisering gjennom vårt kubenvertteam  
som fører til god koronatrygghet.

 
Les mer om forestillingene på kulturhusetkuben.no
Kjøp billetter på nett til kulturforestillinger og kino via våre hjemmesider, ved å laste 
ned appen ebillett eller med visa/ kontant i Grong Folkebibliotek i åpningstiden. 

Det blir en veldig spennende vinter på 
Kuben! Vi fortsetter med å presentere trøn-
derske artister, lokale artister og nasjonale 
artister. 

Før jul står vi igjen med et fantastisk tea-
terstykke som viser «Teskjekjerringas jule-
strid». Med profesjonell regi og skuespillere 
og utrolige kulisser, blir dette en opplevelse 
for store og små. Våre faste patrioter og kul-
turutøvere i Grong Musikkforening og 
Lyden av Namdal’n starter året 2021 på 
Kuben. Turneteatret leverer både artighe-
ter og alvor når de presenterer to teater-
stykker utover vinteren. 

Nå er det også på tide at Bjarne Brøndbo 
får entre scenen i storstua i Grong med sitt 
soloprosjekt hvor vi får mye DDE skalert 
ned til bare han, pianoet, dialogen med 
publikum og vi lover mye moro der også. 
Han spiller i vinterferien og det er ikke helt 
tilfeldig. Vi har en økende andel hytteeiere 
på Bjørgan som kombinerer vintereventyr 
med kulturopplevelser på vårt regionale 
kulturhus. Vi snakker altså om en aldri så 
liten, regional vinterfestival på Kuben! Vi 
snakker altså om en aldri så liten, regional 

vinterfestival på Kuben! Kanskje legger vi 
enda mer inn i denne ferieuka. 

I mars kommer Marion Ravn. Hun er nå 
en voksen artist som synger nydelig og på 
norsk. Kulturhussjefen mener Marion er en 
av våre mest spennende, norske artister per 
tid og anbefaler denne spesielt. Så er det tid 
for perler på en snor når tenorene i Nordic 
Tenors kommer tilbake til Kuben! Denne 
blir utsolgt. Slik er det bare, så løp og kjøp!

Koronaåret 2020 vil prege oss også ut i 
2021, men snart kommer vaksinene og vi 
må jo si at vi har blitt proffe på trygg gjen-
nomføring og godt smittevern på Kuben. Vi 
tror at kravet om ett åpent sete mellom 
publikumsgruppene vil gjelde også en 
stund framover og legger opp billettsalget 
deretter. Dermed er det nok noen av disse 
forestillingene som kan bli utsolgt før man 
rekker å snu seg, så det lønner seg å plan-
legge og forhåndskjøpe. 

Les mer om forestillingene på kulturhu-
setkuben.no. Om du ikke får til å lese på 
internett, kan du gjerne spørre de som job-
ber i biblioteket om å fortelle mer om fore-
stillingene!

Grong kommune har i flere  
år satset på utbygging av 
fiberbredbånd og det er  
gjennomført en rekke  
bredbåndsutbygginger i 
Grong kommune gjennom 
lokale initiativ og kommuna-
le tilskudd, såkalte bygdafi-
berprosjekter. 
Våren 2019 søkte Grong kommune Trønde-
lag fylkeskommune om bredbåndsmidler, 
og i løpet av senhøsten fikk vi avklart at vi 
fikk tildelt midler til delfinansiering av fibe-
rutbygging for hele Harran.  Våren 2020 har 
det vært anbudsrunde, der NTE gikk av med 
Seieren. Både Trøndelag fylkeskommune, 
Grong kommune, kontaktpersonene for 
innbyggerne og NTE som utbygger har vært 
avgjørende for å få prosjektet gjennomført. 

Bevilgninger
Dette er en stor utbygging som strekker seg 
fra Laksakvariet og helt opp til grensen mot 
Namsskogan kommune, den omfatter 147 
husstander og er kostnadsregnet til ca. 11,2 
millioner kroner.  

Staten har bevilget Nkom-midler med kr. 3.580.000,-  
Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr.2.300.000,-  
Grong kommune har bevilget ca. kr. 2.000.000,-  
Total er det offentlige tilskudd inne med kr. 7.880.000,- 

Egenandel
I tillegg bidrar innbyggerne med egenandel 
i prosjektet, samt at NTE bidrar med til-
skudd for hver husstand som tegner fiber-
kontrakt med dem. Ved å løfte sammen ble 
denne utbyggingen mulig. Det er viktig at 
alle innbyggerne som ønsker fiber sender 
inn erklæring om egenandel til Grong kom-
mune.  De fleste har allerede gjort dette, 
men noen få gjenstår.  Hvis noen mangler 
skjema for erklæring om egenandel, ta kon-

Da er nissene kommet fram,  
og julebøkene er kommet fram. 
både nye og gamle. Vi kjenner 
at gode, gamle tradisjoner er 
viktige å løfte fram, samtidig 
som det er bra med nye impulser. 

Utstillingen, i samarbeid med Museum-
snemda; «Gjenstand fremmer litteratur», 
viser fram gamle julehefter, julepynt og tra-
disjoner knyttet til baking til jul. I en bok fra 
lokal samlinga, kan du lese om tradisjoner 
knyttet til jul i bygda vår. Vi besøker barne-
hagene, før jul, hvis de ønsker det, og har en 
koselig lesestund sammen med barna.

Åpningstider biblioteket
Det kan bli endringer i åpningstidene på 
nyåret, jfr. Innstilling til budsjett for 2021. 
Dager og tidspunkt er ikke klart ennå, men 
vi jobber med å tilpasse dette for å gi et godt 
nok tilbud.

Har du innspill på nye åpningstider, tar 
biblioteket gjerne imot disse.

Ungdomsklubben
Ungdomsklubben har vært åpen hver man-
dag siden i midten av oktober. Åpningstid 
er mandagskvelder kl 18-22. På grunn av 
smitteverntiltak er det 8 og 9 klasse som 
inntil videre har tilbud om klubb. På klub-
ben har vi diverse tilbud som ungdommen 
kan benytte seg av, men det er også et sted 
ungdommen kan henge uten å gjøre noe 
spesielt. Det er flotte ungdommer vi har. 
Det er valgt et klubbstyre nå som består av:

Leder: Simen Romunstad-Holand. Sty-
remdlemmer:   Anna Fuglum Juliussen, 
Kristian Stensen og Henning Hånes

Den siste kvelden før jul, skal vi spise 
julegrøt og se julefilm. 

Da ønsker vi alle en riktig god jul!
Hilsen ansatte på bibliotek  

og ungdomslubb.

Julehilsen fra biblioteket/ungdomsklubben

Bredbåndsutbygging i Harran  
– nå er de første allerede påkoblet

takt med Grong kommune v/Inger Helland 
på epost inger.helland@grong.kommune.no

Det sier seg selv at det er vanskelig å bli 
ferdig samtidig hos alle.  Nå er det meste av 
gravinga ferdig, men noe står igjen sør om 
bensinstasjonen. I Harran sentrum er alle-
rede de første abonnentene koblet på. 
Målet var at alle skulle få fiber til jul, men 
NTE er litt etter tidsplanen slik at noen må 
mest sannsynlig vente til over nyttår. 

Boligverdien stiger
Enkelte har valgt å ikke få lagt inn fiber i sin 
bolig.  Dette er synd da fiber gir nye mulig-
heter, bl.a. innenfor hjelpemidler i hjem-
met slik at en kan bo hjemme lenger, bedre 
muligheter for å arbeide hjemmefra samt 
at boligen vil ha høyere verdi ved et salg. 
Nye som vil tegne kontrakt om innlegging 
av fiber kan ta kontakt med Sivert Sende, 
NTE, tlf. 95550019. 

Når det gjelder nye fiberprosjekter frem-
over så er det for 2020 på nytt meldt inn 
behov for fiberutbygging på Fossland, samt 
Godejorda og Homo. Vi avventer svar på 
dette fra fylkeskommunen i løpet av våren 
2021.   

På bildet er fra venstre: Bygdakontak-
tene Roy Svarliaunet og Audun Fiskum, 
repr. Fra Grong kommune Inger Helland og 
prosjektleder hos NTE Oddvar Nesjø

Fo
to

: A
nd

ré
 L

øy
ni

ng

Ar
r. 

bi
ld

e: 
FB

 C
la

ss
ic

s N
T



11. desember 2020 11. desember 20208 9

LAG OG FORENINGER

Nasjonalforeningen for folkehelsen sin inn-
samling av penger til demensforskning ble 
i år arrangert uten bøsser grunnet korona. 

«Innsats for andre»
Derfor ble det digital innsamling siste uka 
i september. Her i Grong var det elever fra 
valgfaggruppen «innsats for andre» ved 
GBU som hjalp til i demensaksjonen. De 
hadde stand en tirsdag i Coop Harran, 
Rema i Grong og på Grong Kjøpesenter. 

Flott innsats
Til sammen samlet de inn kr. 13.000,-. Tusen 
takk til elevene for flott innsats og til de som ga 
til demensaksjonen. I tillegg kom det inn kr. 
1.472,- ved ofring i Grong kirke, tusen takk! I 
tillegg bevilget Grong demensforening  kr. 
10.000,-. Samlet ble det overført  kr. 24.472,- til 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen til demens-
forskning. Takk til alle som støttet demensak-
sjonen, kun forskning kan stoppe demens!

Hilsen Nasjonalforeningen   
Grong Demensforening.

Helsestasjon for eldre i Grong 
har vært «korona-stengt» en 
lang periode nå, men åpner  
igjen over nyttår. 

Helsestasjon for eldre har vært i drift siden 
1999. Bak helsestasjon for eldre står en 
sammenslutning av sanitetsforeningene i 
Grong, Grong bygdekvinnelag, og Grong og 
Harran pensjonistforening. Helseforenin-
gen mottar også støtte fra privat næringsliv, 
samt foreningene som står som eiere. 

Åpningstider:
Onsdag 8-15.30

Hvem kan får tilbudet?
Dette er et lavterskeltilbud til alle over 65 år.
Hvordan få tilbudet?
Du får invitasjon via sms eller pr. telefon
Er du nyinnflyttet er det fint om du tar kon-
takt selv. Om du ikke har fått tilbud, og gjerne 
vil komme, så kan du ta kontakt selv også.

Hva tilbyr vi:
Måling av blodsukker
Måling av blodprosent
Blodtrykksmåling
Undersøkelse av urin
Hørselstest
Kostholdsveiledning
Det er også satt av god tid til samtale

Hva koster det?
Det er en egenandel på 230,- pr. år

Kontaktinformasjon:
Hanne Lise Solum, telefon 926 14 187

Ut fra gjeldende smittevern-
regler må det bli påmelding 
til julaftengudstjenestene. Vi 
har lov til å ta inn 50 i tillegg 
til stab/medvirkende/vakter. 

Vi planlegger fire gudstjenester på jul-
aften, så det blir følgende: Grong kirke 
kl. 12.00, Harran kirke kl. 13.20 og 14.45, 
og Grong kirke kl. 16.15.

Påmelding: Telefon 940 96 288, helst 
SMS, eller ring i kontortida, eller på 
e-post til post.grong@kirken.no. Oppgi 
navn og telefonnummer til kontaktper-

son, og hvor mange personer som mel-
des på, og hvilken gudstjeneste påmel-
dingen gjelder.
Kontortid: mandag – fredag kl. 9.00 – 
15.30, unntatt ved møter og begravelser.

Vi minner også om gudstjenestene 
juledag kl. 11.00 i Grong kirke og andre 
juledag kl. 11.00 i Harran kirke, der det 
bruker å være god plass.

For alle gudstjenester og kirkelige 
handlinger gjelder: Vi bruker hver tredje 
benk, og det skal være minst 2 meter 
mellom dem som ikke er i samme hus-
stand/relasjonsgruppe.

Grong kirkekontor v/ Mildrid Haugdal

Demensaksjon i 
september 2020

Historielagets kalender for år 2021 selges hos: Coop Harran,  
Lindas Gomat i Grong Kjøpesenter og biblioteket i Kuben. Grong Historielag

Helsestasjon for 
eldre i Grong

Påmelding til gudstjenester julaften


