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Vi ønsker alle sammen en
riktig god jul og et godt nytt år.

Borgny Grande, ordfører og Tore Kirkedam, konstituert kommunedirektør.
Foto: Ingri Gartland

Formannskapet klar
med sin innstilling til
nytt Grong-budsjett
Det nye formannskapet i Grong kommune har laget
klar budsjettinnstillingen som nå ligger ute på høring.
SIDE 4

Kulturkaffe
Ønskjekonsert i
«Lyckliga gatan»
på Kroa i Harran.
SIDE 10

Første i Grong

Takker for seg

SIDE 5

SIDE 3

Borgny Grande er Grongs
første kvinnelig ordfører.
Hun takker for tilliten.

– et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Svein Helland hadde sin
siste arbeidsdag som
rådmann 29. november.
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et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Nytt fra Grong legekontor
Ansatte:

Fasadebilde av Rønningevegen 10
og 12 som ble solgt i 2018.

Informasjon om
salg av kommunale boliger og
fra leie til eie
Grong kommune har siden 2011
solgt totalt 20 kommunale boliger. Det er både eneboliger,
tomannsboliger og borettslagsleiligheter som er solgt. Hovedvekten av salgene er boenheter i
borettslag, da det har vært en
bevisst strategi og målsetning
fra kommunens side at boligene
i borettslag skal over i privat eie.
Noen av boligene er blitt omdisponert og ombygd før salg slik
som Rønningenvegen 10 og 12
som tidligere var hybelhus på
Rønningen til studenter fra
Lierne, Namsskogan og Røyrvik,
og de senere år base for mindreårige flyktninger. Det ble da
omdisponert til to andelsleiligheter med 3 soverom i hver leilighet. Samme ombygging og
omdisponering er under gjennomføring for Rønningenvegen
3 og 5 som også har vært disponert som hybelhus.
De kommende 2-årene er det
lagt opp til at det skal selges i
underkant av 10 boliger, da også
med en klar strategi og om å
avhengige flest andeler i borettslag.
Det kan virke noe merkelig at
kommunen over en 10 års periode selger rundt 30 boliger, men
man skal også huske at i den
samme perioden har det vært
bygget en del boliger både i kommunal regi samt i regi av Grong
boligstiftelse så det kommunen
gjør er å i større grad tilpasse sin
portefølje til de endrede behov
samt få flere av både kommunale leietakere og private leietakere over i egne eide boliger.
For at det skal bli enklere for
enda flere å komme seg inn i eiemarkedet jobber avd bolig, bygg
og eiendom med er fra Leie til
eie konsept som i korte trekk går
ut på at man kan leie i en periode
på 1, 3 eller 5 år for å opparbeide
seg nok egenkapital via en alternativ leieavtale til å kjøpe
boligen man leier etter en gitt
tidsperiode på 1,3 eller 5 år. Slik
modellen er bygd opp er det særdeles liten risiko både for kommunen og leietaker å gå inn i en
slik leieavtale.
Om noen ønsker mer informasjon om hvilke muligheter
som ligger i Fra leie til eie kan
man kontakte avd bolig, bygg og
eiendom på tlf: 74 31 21 00 eller
e-post postmottak@grong.kommune.no

Legekontoret har de siste årene hatt stabilitet i kollegiet både blant leger og ansatte på
forkontoret. Fastlegene ved kontoret er Martin With Kielland og Kamilla Stylo
Czownicki. Ragnhild Smalås går av med pensjon fra 1.desember, men vil jobbe som vikar
til 13. mars 2020. Ragnhild følger opp pasienter som er tilknyttet den tredje fastlegehjemmelen. Det vil si at Ragnhild følger opp
de pasientene som er knyttet til «liste uten
navn» på Helsenorge.no.
Fra 1.september til 1.mars vil Adeel
Farooq arbeide som lege ved kontoret. Adeel
Farooq er Lis1-lege (tidligere kalt turnusleger). På forkontoret og laboratoriet er det
fortsatt Siw Mona Ekker, Kirsti Neergård og
Anne-Gry Sylten som jobber. Casper Brødbæk avsluttet sitt vikariat ved legekontoret i
august.
Grong kommune vil i løpet av 2020 jobbe
med å få ansatt en fastlege i fast stilling, med
bakgrunn i at Ragnhild går av med pensjon.
Det vil da være tre fastleger i tillegg til en
Lis1-lege ved legekontoret.
I løpet av 2020 vil det være behov for noe
innleie av vikar ved legekontoret. Martin og
Kamilla er begge i utdanningsløp for å bli
spesialist i allmennmedisin, dette medfører
noe fravær pga pålagte kurs. I tillegg vil det
som ved andre arbeidsplasser være noe fravær grunnet ferie, permisjon eller sykdom.

Vi etterstreber å ha faste vikarer som er kjent
med legekontoret, ansatte og ikke minst
Grong som kommune. Vi vil gi dere fortløpende informasjon om når legekontoret har
innleid vikar via vår hjemmeside og på informasjonsskjerm på venterommet.
I uke 52 vil Ahad Poorhamid være vikar
ved legekontoret og ved Indre Namdal legevakt, han er godt kjent med Grong legekontor.

Omorganisering:

Fra august 2019 opphørte samarbeidet mellom Grong og Namsskogan legekontor.
Legekontoret har i løpet av 2019 vært en
del av en omorganiseringsprosess. Grong
kommune har opprettet Helsetjenesten som
en ny enhet. Legetjeneste, fysioterapi, helsestasjon og Familiebasen er organisert under
samme leder. Lena Krane er leder for tjenesten, i tillegg har hver avdeling fagansvarlige. Emeli Sagmo Lauve er ansatt som nestleder i Helsetjenesten, med administrativ
oppfølging av legekontoret.
Målet med omorganiseringen er å styrke
den tverrfaglige koordineringen og samhandlingen for å videreutvikle helsetjenestene
overfor brukerne, samt videreutvikle samarbeidet med andre samhandlingspartnere. Vi
er i startfasen av omorganiseringen, og vi
gleder oss til å videreutvikle enheten til det
beste for innbyggerne i Grong.

Legevaktsamarbeid:

Grong kommune er vertskommune for legevaktsamarbeidet i Indre Namdal som består
av kommunene Grong, Lierne, Namskogan
og Røyrvik. I tillegg har kommunene i Indre
Namdal en samarbeidsavtale med de andre
Namdalskommunene i forhold til legevakt på
natt ved Namsos sykehus. Leger ansatt i
Grong kommune skal delta i legevaktsordningen. Dette medfører ekstra arbeidsbelastning, som noen ganger kan føre til lovfestet
rett til hviletid etter nattarbeid.
Hvordan komme i kontakt med oss:
Mange benytter telefonen for å bestille
legetime. Det er også mulig å bestille time via
sms eller via vår hjemmeside. Ved å benytte
sms eller bestille time via hjemmesiden vår
slipper du å sitte i telefonkø, og får svar på
sms så fort du har fått time. Legekontoret ringer deg, dersom de har spørsmål i forbindelse
med henvendelsen din som er sendt via sms
eller hjemmeside.
Benytt vår hjemmeside www.gronglegekontor.no for bestilling av time, eller for
andre henvendelser.
Send sms til 2097: «GRONG fødselsdato,
ditt nav, grad av hast (unngå sensitiv informasjon).» Kr. 6,- pr mottatt melding.
Vi har telefontid mellom kl. 09.00-11.00 og
kl. 13.00-15.00, telefonnummer er 74 33 22 00.
Ansatte ved Grong legekontor ønsker alle
ei riktig god jul.

Takk for meg!

Åpningstider i jula
Kommunehuset og NAV:
Julaften tirsdag
24. desember
Fredag
27. desember
Mandag
30. desember
Nyttårsaften tirsdag 31. desember

Stengt
Kl. 10:00 – 14:00
Kl 10:00 – 14.00
Stengt

Legekontoret:
Julaften (tirsdag)
Fredag
Mandag
Nyttårsaften tirsdag

kl. 08.00 – 12.00
kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 14.00
kl. 10.00 – 12.00

24. desember
27. desember
30. desember
31. desember

Sosiale tjenester (krise), tlf.: 932 60 980, Evy Anne Bergin.
Teknisk vakt: tlf.: 913 08 080.
Legevakt: tlf.: 116 117

Har du lungesykdom/kols eller kreft?
Namdal Rehabilitering tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med
LUNGESYKDOM/KOLS eller KREFT. Vi kan
gjennom gruppe- eller individuelt opphold,
gi deg kunnskap om hvordan du bedre
kan leve med sykdommen. Sammen med
deg kan vi arbeide mot å oppnå best mulig
funksjonsnivå samt økt grad av mestring
og livskvalitet. Du kan ta kontakt med fast-

Møter i Grong
kommunestyre
Neste møter i Grong kommunestyre er 6. februar og 12. mars
2020.. 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, Coop Grong,
Bergsmo og Coop Marked Harran, uka før møtene.
Borgny Grande, ordfører og Tore Kirkedam, konst.kommunedirektør

legen som sender søknad via regional vurderingsenhet ved Sykehuset Levanger.
Vi tilbyr også spesialisert rehabilitering innenfor brudd/artrose, langvarig
smertetilstander og livstilsendring.
Har du spørsmål om tilbudene, ta gjerne kontakt med oss direkte tlf: 74322100.
Du finner også mer informasjon på vår
hjemmeside: namdalrehab.no

Informasjon om Grongnytt 2020
⚫ S
 nåsningen 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 6. mars.
Frist for lag og foreninger blir 24. februar.
⚫ 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.

Den 29. november hadde jeg min siste dag på
jobb som rådmann i Grong kommune. Etter
å ha innehatt stillingen siden 1988, følte jeg
at tida var rett for å overlate den administrative ledelse av kommunen til andre. De
fleste føler at tida går fort, og det gjelder også
meg. Synes det ikke er lenge siden daværende ordfører Finn Jørgensen ønsket meg
velkommen på trappa til kommunehuset da
jeg kom flyttende til Grong i 1988. Mange
spør meg hvordan det er mulig å sitte i en
såpass krevende stilling så lenge som jeg har
gjort. Mitt svar er at det beror på mange faktorer. For det første er rådmannsjobben
meget interessant og motiverende. En får
arbeide både med samfunnsutvikling og
organisasjonsutvikling. Det er meget motiverende å få være med å først foreslå, og deretter gjennomføre det som kommunestyret
har bestemt skal gjennomføres. Den gode

dialogen med politisk ledelse både kommunestyre og ikke minst alle ordførerne som jeg
har samarbeidet med, har vært sentralt i forhold til å kunne inneha stillingen så lenge.
Det har vært en gjensidig respekt, noe som
ikke er en selvfølge i alle kommuner. Den
samarbeidskultur som er utviklet i organisasjon mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse
må også nevnes som en faktor. Siste men
ikke minst må jeg nevne alle arbeidstakerne
og ledere i Grong kommune som hver dag
står på for å gjøre en best mulig jobb for innbyggerne. Det er en beundringsverdig
arbeidsinnsats som legges ned. Jeg vil også
berømme det samarbeid som har vært med
mange av kommunens næringsdrivende og
lag- og foreninger.
Det er mye positivt å se tilbake på i den
periode jeg har vært rådmann. Her vil jeg
nevne noe av det som har vært med å utvikle

Kjell Brauten har gått av med pensjon
Kjell Brauten sluttet i Grong kommune i
mai dette år. Han hadde da arbeidet i kommunen i 36 år. Kjell arbeidet i starten med
kart og oppmåling og fra 1990 var hovedoppgavene knyttet til kommunalteknikk.
Dette omfatter blant annet kommunale
veger, vannforsyning og avløpsbehandling.
Han var også brannsjef i perioden fra 1997
og fram til 2014.
Ny avdelingsleder kommunalteknikk er
Knut Melvin Myklebust. Han startet i jobben 1. juni dette år.

kommunen og Grongsamfunnet i positiv
retning, og som jeg som rådmann har fått
være med å ta del i. Av tiltak vil jeg nevne
barnehageutbygginga, etableringa av
borettslag og boligstiftelse, E6 omlegging
med miljøgatebygging, utbygging av helseog omsorgstunet, flere omsorgsboligprosjekt, utbygging av sports- og fritidsparken,
Gronghallen og skole- og kulturhusutbygging. Når det gjelder tjenestetilbudet har det
også skjedd en betydelig utvikling innen
både oppvekstområdet og innenfor helse- og
omsorgsektoren. Grong kommune er også
vertskommune for flere interkommunale
samarbeid som pedagogisk psykologisk tjeneste, brann- og redningstjeneste og teknisk
sektor.
Jeg har mye positivt å se tilbake på i jobben, men det er ikke til å legge skul på at det
også har vært perioder og hendelser som har

vært utfordrende og belastende. Det er nok
heller ikke til å unngå i en slik jobb. Særlig er
nok høsten med budsjettarbeidet krevende.
Enkelte år har det vært en stor utfordring å
få til et forsvarlig budsjett i balanse. Selv om
mange år har vært preget av stram økonomi,
er det gledelig å konstatere at vi må tilbake
til 2002 for å finne siste år med regnskapsmessig underskudd. Nå er mitt siste budsjettforslag lagt fram, og det blir jo litt rart å følge
behandling i kommunestyret i desember via
streaming som hjemmeværende pensjonist.
Kommunen står nå foran en spennende
periode, og jeg ønsker Bjørn Ståle Alberg som
tiltrer kommunedirektørstillingen over
nyttår, alle ansatte, nytt kommunestyre og
ny ordfører lykke til med utfordringene framover. Da gjenstår bare å få takke for meg!
Hilsen
Svein

Tore Kirkedam konstituert som kommunedirektør
Svein Helland sluttet i rådmannsstillingen i
slutten av november etter å ha innehatt stillingen helt siden 1988. Etter endring i kommuneloven er det i Grong bestemt at den nye
administrative lederen i kommune skal ha
tittel kommunedirektør. Tilsatt kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg tiltrer stillingen
først i januar 2020. Kommunestyret vedtok
derfor i møtet i november å konstituere Tore
Kirkedam som kommunedirektør i desember.
Kirkedam er nå personalsjef og har vært rådmann Helland’s stedfortreder i en årrekke.
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Mye spennende skjer i Grong:
Ca 400 ansatte går hver dag på jobb for å gi
undervisning, stell, faglige råd, forvalte
kommunens ressurser og vedlikeholde
kommunens bygg og veier. Det gjøres en
formidabel jobb til det beste for Grong sine
innbyggere. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, så hvordan kommunen fremstår som arbeidsgiver og bidrar til at ansatte
får en god arbeidshverdag er avgjørende for
videre utvikling.
Samfunnet endrer seg og Grong kommune må ta del i denne utviklingen. Velferdsteknologi, hvordan vi skal ta i bruk
digitale løsninger for å gi bedre tjenester,
nærværsjobbing, nye læreplaner, lederopplæring og samhandling med andre kommuner og organisasjoner er eksempler på
hvordan det kontinuerlig jobbes for fornying i kommunen.

Politisk behandling:

Forslag til budsjett for Grong kommune 2020,
handlingsplan 2020 og økonomiplan 2020 –
2023 er lagt ut til høring. Vi håper dere ser på
det og kommer med høringsinnspill. Budsjettet behandles i formannskapet 17.desember
og i kommunestyret den 19.desember.

Behov for balanse:

Kommunens inntekter bestemmes i stor
grad av Storting og Regjering gjennom
Statsbudsjettet, i tillegg til skatt. Forenklet
ser man en tendens at penger til spesielle
tiltak tas vekk og legger i den store potten
som fordeles ut til landets kommuner. Pengene fordeles da i stor grad etter innbyggertall. Dette gjør at små kommuner får mindre handlingsrom. Et eksempel er
frivillighetssentralene, der man tidligere
har fått tilskudd pr frivillighetssentral fra
Staten. Nå foreslås dette lagt inn i den store
potten og fordeles ut. Det gjør at Grong
kommune går fra et tilskudd på ca 300 000
kr til ca 84 000 kr. Dette er krevende.
Inntektene i forbindelse med flyktningene har vært store i Grong, og med dagens
flyktningpolitikk får vi færre flyktninger.
Dette påvirker inntektene, det utgjør en
reduksjon fra ca 36 millioner i 2017 til 12
millioner i 2023. Det er utfordrende å ta ned
utgiftene tilsvarende.

Stramt på drift:

I 2020 legges det opp til bruk av fond på ca
6 millioner for å få budsjettet i balanse. Det
er ingen holdbar situasjon for kommunen å
tære på fondene i hele økonomiplanperioden. Dette gjør at det må forventes omstilling i årene fremover. I løpet av vinteren skal
kommuneplanens samfunnsdel revideres.
Her vil de overordnede målene for Grong
kommune legges, og her vil det bli gjort prioriteringer. Prosessen for å få til en kommuneplans samfunnsdel vil involvere dere som
innbyggere. Det er naturlig at denne planen
legger føringer for budsjettet i 2021, med
mål om å gå i balanse. Totalt omstillingsbehov som ligger inne i økonomiplanperioden
er en innsparing på kr 4,6 mill. i 2020, og
ytterligere kr 3 mill. i 2021 og nye 3,3 millioner i 2023. Vi ser det foreligger store utfordringer i årene som kommer.
Omstillingsbehovet i 2020 kan deles inn slik;
Forventet lønnsøkning – ikke lagt inn midler til dette i budsjettet, beløp må finansieres
innen egen ramme. Totalt 4,3 millioner.
Forventet reduksjon 80% stilling fom.1/6på ramme 3. kr 261’. Dersom null bruk av disposisjonsfond måtte utgiftene tas ned ytterligere 7,6 millioner.

Offensiv på investeringer:

Etter fylkessammenslåingen overtok kommunene i gamle Nord-Trøndelag eierskapet
av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

(NTE). Grong eier 3,96% av NTE i dag. Som
er av NTE må kommunene opptre som
ansvarlige eiere og gi selskapet en
utviklingskraft for fremtidige investeringer
og vekst. Det er laget en utbyttemodell for
NTE der 75% av overskuddet forblir i selskapet og 25% fordeles ut til eierkommunene
etter eierandel. Det betyr at Grong får 3,96%
av utbyttet som skal fordeles til kommunene. Dette tilsvarte 4 222 500 kr i 2019. Det
er vedtatt at 20% av dette skal gå til Namdal
Regionråd for felles utviklingstiltak i regionen. Dette har alle Namdalskommunene
forpliktet seg til. Da eierskapet ble overført
fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til
kommunene ble det sendt med noen føringer. Pengene skal ikke gå til drift og det skal
gå til samfunns – og næringsutviklingstiltak i kommunene. Hvordan vi forvalter
disse pengene vil ha betydning for fremtidig handlingsrom i kommunen. Det er viktig at vi ikke stiller oss slik at vi er avhengig
av utbytte fra NTE, da blir vi dårlige eiere.
Utbyttet for NTE gir noen muligheter til
å realisere investeringer som er viktig for
Grong. Formannskapet legger seg på en
restriktiv bruk av pengene, men ønsker å
realisere blant annet basseng og bredbåndsutbygging i Harran med disse pengene. De
investeringene som skal tas over NTE –fondet er adskilt fra øvrige investeringer og
forvaltes etter egne vedtekter. Vi har en
ambisjon om å bygge et fond, som kan gi
fremtidig avkastning og utviklingskraft.
Viser til noen av investeringene ligger
tidlig i økonomiplanen, her kan det bli
endringer etter høringsrunden;
Velferdsteknologi, nytt tilbygg på Ekker
barnehage, stiprosjekt Namsen, gjerde GBU,
basseng, infrastruktur på Grong Næringspark, kapasitetsøkning på Formofoss vannverk, Flytting av A Urstads båtbyggerverksted
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tilasjonsanlegg på 500 000,- med mål
om kjøling på A og D – fløy ved helse og
omsorgstunet.
Avdelingskjøkkenet på skjermet avdeling
skal byttes innenfor en kostnadsramme på
70 000,Familiebasen har ett år igjen med tilskuddsmidler rus og psykiatriområdet.
Nytt svømmebasseng med tilhørende fasiliteter er positivt for folkehelsa og alle de
revmatikerne vi ha i kommunen.
Bredbåndsutbyggingen vil muliggjøre å ta i
bruk velferdsteknologi i forhold til hjemmebasert omsorg.
Deler av budsjettet som omfatter tilskuddsforvaltning er videreført fra 2019.
Positivt at det fortsatt er avsatt midler tilskudd til sang/musikk/teater/konserter,
barne- og ungdomsarbeid og kulturmidler
til klubber og lag.
Tilskudd til brøyting av parkeringsplass på
Heia Gjestegård og tilskudd til oppkjøring av
Kvernsjøløypa og andre skiløyper er opprettholdt i 2020.
Fortsatt aktiv satsing på vann og avløpssida
innenfor kommunalteknikk (vannutbygging Bjørgan og ny avløpspumpestasjon
Sundspeten).
Asfaltering av Sagvegen
Stiprosjekt Grong sentrum
Utvidelse av museet – flytting båtbyggeri og
etablering av parkeringsplass
Nytt fortau Bergsmo
Det videreføres en god og aktiv drift av kulturhuset Kuben med den samme kommunale ressursbruken og stor grad av frivillige
ressurser.
Interkommunalt samarbeid innenfor teknisk sektor og Namdal brann- og redningsvesen videreføres på samme nivå som i
2019.
Det er lagt inn kr 200. 000 til kjøp av ressurs
/kompetanse innen landbruksområdet.
Aktiv videre satsing på fiberutbygging
med kr 1.000.000 i 2020 til utbyggingen av
Harran I.

Punktvis oversikt
over positive og negative
elementer i budsjettet:
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Negativt
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Ekstra midler for økt fokus og satsning på
nærværsutfordringer oppfølging av sykemeldte – kr 100.000,-.
For gjennomføring av kommuneplanprosess våre 2020 er det satt av kr 100.000,for kjøp av ekstern bistand.
Tidligere år har det vært lagt inn omstillingskrav på de ulike rammeområdene. Det
er positivt at det kun er et element (lønnsøkning 2020) som er lagt inn for 2020.
Dagens tjenestetilbud opprettholdes.
Det er fortsatt lagt inn midler til kompetanseheving, som muliggjør at ansatte kan ta
videreutdanning innenfor prioriterte områder.
Det er satt av midler til fornyelse av IKTutstyr i skolene.
Det er satt av midler til fortsatt deltakelse i
felles barnevernvaktordning.
PPT viderefører avtale om logoped.
Det er lagt inn ekstra ressurser til læremidler i skole i forbindelse med innføring av
fagfornyelsen.
Mål om å få på plass vertskommuneløsning
på kommunale tjenester på NAV, der Grong
kommune skal være vertskommune.
Flyttingen av voksenopplæringen til Kuben
gir samdriftsfordeler med GBU samt resulterer i driftsøkonomiske besparelser.
Nytt Gjerde på GBU monteres i 2020.
Bygging av svømmebasseng kan oppstartes i 2020.
Bygningsmessig utvidelse av Ekker barnehage
Velferdsteknologi vil bli innført i pleie og
omsorgstjenesten.
Det er avsatt midler til kjøling på ven-

•

•
•
•

Eventuell økt lønn i 2020 er ikke lagt inn i
budsjettet – tilsvarer ca 4,3 mill. inkl. sosiale
utgifter. Dette gjelder alle rammeområder
og kommenteres derfor samlet og ikke
under hvert område.
Et stramt budsjett for ramme 1 som gir
store utfordringer for å ta lønnsøkningen i
2020 og eventuelle uforutsette utgifter.
Driftsposter er ikke justert i forhold til
lønns- og prisstigning
Effektivisering av ulike systemer medfører
kostnadsreduksjoner på Økonomi. I 2020
blir det full effekt av reduksjonen med 1
årsverk. Videre foretas ytterligere reduksjon med 0,13 årsverk i 2020. Fra og med
01.01.2020 vil IN Lønn overta oppfølging
av sykepengerefusjoner. Dette innebærer
en merkostnad til IN Lønn tilsvarende 20 %
stilling og tilsvarende reduksjon foretas på

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Takk for tilliten!
17.oktober var en stor
dag for meg. Da ble jeg
valgt til den første kvinnelige ordføreren i Grong og
fikk overrakt ordførerkjedet fra tidligere ordfører
Skjalg Åkerøy.

Økonomi fra og med 01.03.2020.
Generelle innsparingstiltak for rammeområde 2, vil gi utfordringer for flere
avdelinger
Fylkeskommunen har sagt opp PPT-avtale
fra 01.07.20.
Uforutsigbart når det gjelder tilskudd til
bl.a. voksenopplæringen
Usikkerhet mht til bosetting av flykninger
skaper usikkerhet for flyktningetjenesten
og andre avdelinger.
Utfordringer å holde budsjettrammen for
økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng med tettere oppfølging av brukere ifht
bl.a., boveiledning og generell veiledning for
å bli selvforsørget
På grunn av nedgang i antall enslige mindreårige flyktninger, vil inntektene framover
bli kraftig redusert. Dette medfører stadig
strammere budsjett, nedbemanning og
oppsigelser.
Ytterligere forventning om stillingsreduksjoner på Helsetjenesten.
En prosess vedrørende nye avtale med
Namsos kommune og ny LINA- avtale i
forbindelse med legevaktsamarbeidet i
Namdal region innebærer en forventning
om økte utgifter.
Det ligger inne et reduksjonsmål på kr.130
000 som forutsetter privatisering av ca. 8
km kommunale veger fra 01.06.2020.

Jeg er veldig takknemlig og ydmyk
når jeg nå skal utøve rollen som
ordfører for innbyggerne i Grong.
Gjennom valget fikk Senterpartiet
50,6% av stemmene, dermed ordfører og varaordfører. Vi har stor
respekt for disse rollene og ønsker
å gjøre en god jobb til det beste for
innbyggerne i Grong. Det hviler et
stort ansvar på oss som har flertall.
Jeg ønsker å ha stort fokus på å
være en inkluderende ordfører.
Jeg ønsker å være en ordfører som
dere tar opp ting med og som dere
gir tilbakemeldinger. Skal vil
utvikle Grong fremover trenger vi
de gode tankene og de gode debattene. Gjennom meningsutveksling
og diskusjon gir vi hverandre nye
perspektiver som løfter oss. Derfor
var det også viktig for oss å gi rom
for flere partier i formannskapet.
Politisk har vi jobbet med en
del saker. Det går en sentraliseringsbølge over landet, og det
kommer nye saker som det må
jobbes med mot nasjonale
myndigheter og Regjeringen.
Skattlegging av naturressursene,
frivillighetssentralene, omlegging
av skattekontor, tilstedeværelse
for politi og ambulanse, diskusjon
om Namsos sykehus og Nord Universitet er noen av de debattene
som går. Det er viktig for meg at vi
viser vår mening i disse debattene.
Samhandling med andre kommuner og ordførere er avgjørende for

Formannskapsmøtet:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Formannskapet hadde en grundig drøfting av budsjett og økonomiplan før det
ble lagt ut til høring. Vi ønsker innspill
fra dere på det budsjettet som ligger.
Følgende punkter ble særlig drøftet i
formannskapet:
I etterkant av prosessen med kommuneplans samfunnsdel legges det frem
en sak for kommunestyret i mai/juni
der det gis muligheter til å gi føringer
for neste års budsjett basert på de prioriteringer som er gjort i kommuneplanens samfunnsdel.
Det forventes en sak på privatisering av
veier til kommunestyret før dette tiltaket iverksettes.
Det legges frem en skisse på basseng der
driftskostnadene minimeres, antall basseng vurderes, og det sees på muligheter for hev/senk i bassenget.
I forbindelse med ledige lokaler på
Bergsmo skole ber vi om at det utredes
mulighet for utvidelse av Bergsmo barnehage i stedet for nybygg Ekker Barnehage.
Utrede muligheter for samlokalisering
av brann, helse og politi, i forbindelse
med investeringsforlag brannstasjon og
helsefløy.

Ønsker dere å lese hele budsjettet og formannskapets behandling gå inn på: www.
grong.kommun.no

VINTERVEDLIKEHOLDSKONTRAKTER 2016-2021- KONTAKTDATA.
Vegområde

Kontraktør

Mobil

Mail

Grong Kommune

Knut Myklebust

46633150

Grong Kommune

Inge Kjærstad

41251202

A- Øvre Harran

Sagmo Transport AS

99 38 96 04

B-Harran/Bya/Solum
C-Gartland

v/Ståle Sagmo
Ivar B. Espelund

45 61 46 41

knut.myklebust@
grong.kommune.no
inge.johan.kjerstad@
grong.kommune.no
staale.sagmo@outlook. Namsenvegen 1566
com
7873 Harran
olysber@online.no
Spennmyrvegen 30

D-Fossland

Jon Ivar Moe

99 51 20 00

jim@namsentunet.no

7870 Grong
Laksvegen 866

Andreas Falmår

90255151

racing190@live.no

7870 Grong

Kjartan Grannes
Sklett

46916180

H-Grong sentrum

Jon Ivar Moe

99 51 20 00

jim@namsentunet.no

Laksvegen 866

K-Formofoss/Bjørgan

Andres Falmår

90255151

racing190@live.no

7870 Grong

E-Grong

Marius Moen
Sturla Grong

90944254
91 72 36 93

marius@hotmail.com
s_grong@hotmail.com

Grongvegen 52

Borgny Grande, ordfører

I-Rønningen/Nausth.

Adresse

7870 Grong

J-Tømmerås
F-Bergsmo

Ivar Håkon Sklet

91 32 92 80

Ihaa-skl@online.no

Sklettvegen 17

G-Sørsia/FV 401

Ivar Håkon Sklet

91 32 92 80

Ihaa-skl@online.no

7870 Grong
Sklettvegen 17

97 77 99 95 (Jan Ove)
90 69 23 59 (Jørn Ove)

7870 Grong

å nå frem i disse sakene. Debatten
om rovdyr og beitenæringa sin
overlevelse er også på bordet mitt.
Jeg har fått kjenne på livet som
ordfører i noen måneder. Det er
inspirerende, spennende og et stort
saksfelt. Jeg bruker nå tid på å bli
kjent, både i kommunen, i de selskapene vi er deleiere i og med de arenaene som kommunen deltar på.
Jeg har også brukt tid sammen med
andre ordførere i Namdal og ellers i
landet. Nettverk og gode relasjoner
er viktig for Grong. Det er mange
dyktige folk i Grong kommune, både
innenfor egen organisasjon og utenfor. Jeg har truffet mange som brenner for jobben sin og for Grong. Det
setter jeg stor pris på og tenker det
er et godt utgangspunkt for fremtiden.
Vi har også takket av «gammel-rådmann» Svein. Etter 32 år i
tjeneste for Grong overlater han seg
en kommune på stell. Det er bare å
ta av seg hatten for den energien,
utviklingsfokuset og kunnskapen
Svein har bidradd med. Jeg er glad
jeg fikk litt over en måned med Svein
som rådmann, fikk mulighet til å
lære og oppleve. Vi ønsker ny kommune direktør (rådmann) velkommen 2.januar. Det blir spennende!
Jeg har til sist lyst til å takke;
Takk for alle lykkeønsker og heiarop.
Takk til Skjalg for jobben, de 4000
filene og måten du har tatt mot meg
på. Takk for måten jeg er blitt tatt imot
av ansatte på kommunehuset og i organisasjonen, dere er en flott gjeng. Takk
til politikerne i Grong som bidrar til å
gjøre kommunestyret og formannskapet til en god plass å være, og som
bidrar til diskusjon og debatt. Jeg
ønsker med dette alle en riktig god jul
– ta vare på hverandre!
Borgny Grande, ordfører
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Fusjon mellom Grong næringsforening og Namdal næringsforening.

Sikring mot kvikkleireskred på Formo

Ledig utleiebolig
i Harran sentrum
Det er nå en ledig Enebolig beliggende i Harran sentrum. Bolig ble
bygd i 2017, og holder en gjennomgående god standard. Boligen
går over to etasjer, og inneholder:
P-rom: 1. etasje: Gang/entre, kjøkken
og stue, 1 soverom, bad/vaskerom.
2. etasje: 2 soverom, gang, S-rom.
1. etasje: 2 boder.
Parkering i egen carport samt
på egent tomt . Leiepris: Kr 7 900,inkl Grongnett + strøm.
For mer informasjon samt visning av huset kontakt Grong kommune v/avd bolig bygg og eiendom tlf 74 31 21 00 eller pr e-post
postmottak@grong.kommune.no

Brøyting og strøing
vinteren 2019/20

Vinteren har komet med snø og til
tider glatte veier. Grong kommune
hadde 28 oktober brøytemøte med
de som skal rydde og strø veier og
fortau denne vinteren. Siden sist
vinter har Fossland Skog og Entreprenør lagt ned driften. Det er derfor gjort avtale med Sturla Grong om
at han tar over roden på Tømmerås.
Se oversikt over roder og ansvarlige
med kontaktopplysninger. I henhold til instruks skal det brøytes ved
10cm tørr snø og 8cm våt snø.

Vårpuss

Grong kommen sendte i november
ut tilbudsforespørsel for Vårpuss i
kommunen for våren 2020-2025.
fristen var 25.11.2019. 3 entreprenører leverte tilbud. KNE AS, Glømmen Entreprenør AS og Jon Ivar
Moe. Glømmen entreprenør AS
hadde det rimeligste tilbudet og er
tildelt oppdraget.
Oppdraget omfatter kosting og
oppsamling av grus fra vinterens
strøing fra kommunale flater med
fast dekke. Veier, fortau og p-plasser.
Arbeidene vil starte i april hvert år
og skal være avsluttet innen 15 mai.

Rivningsplaner?
Brannvesenet øver jevnlig på teknikk og taktikk for å være bedre
rustet ved en bygningsbrann. I
den forbindelse har Namdal
brann og redning behov
for øvingsobjekt for
brannøvelser. Hvis noen
går med rivningsplaner
for et hus eller bygning, ta
kontakt med brannsjef T.
Tørring tlf: 90010160.

Grong næringsforening
slår seg sammen med
Namdal næringsforening
for å gi medlemmene et
bedre tilbud.
På ekstraordinært årsmøte i Grong
næringsforening den 8.november
vedtok foreninga å slå seg sammen
med Namdal næringsforening.
Tidligere Namsos næringsforening skiftet navn våren 2019 for å
kunne ta imot næringsforeninger
i Namdalen som ønsker å slå seg
sammen med dem. Alle de tidli-

gere medlemmene i Grong
næringsforening blir automatisk
overført til Namdal næringsforening, og de som ikke ønsker å bli
med inn i den nye foreningen må
melde ifra om dette. Næringslivet
i Grong vil få en styrerepresentant
i Namdal næringsforening ved
neste årsmøte. Frem til da vil Ann
Jeanett Klinkenberg, tidligere
leder i Grong næringsforening,
være med på styremøtene og
representere Grong.
Namdal næringsforening har
en organisasjon med fast ansatte
som arbeider for medlemmenes

beste. De har også bransjegrupper
der en kan treffe andre innenfor
samme bransje og kan diskutere
utfordringer og muligheter med
likesinnede. Bedrifter i Grong
oppfordres til å delta aktivt i
foreningen, det er da en får mest
igjen for kontingenten. Mer informasjon om bransjegrupper, kurs
mm. finnes på foreningens nettside https://namsosnf.no/ De
arbeider med nye nettsider slik at
navneskiftet blir innarbeidet.
Etter årsmøtet arrangerte
næringsforeninga næringspub
med godt fremmøte. Det var

paneldebatt der representanter
fra næringslivet diskuterte
muligheter fremover og hva som
må til for å skape utvikling.
Mange tok opp dette med mer
samarbeid som faktor for fremtidig utvikling, bl.a. for å videreutvikle Bjørgan som basis for
næringsutvikling i hele kommunen. Det ble pekt på hvor viktig
det er at alle ser på hva de selv
kan gjøre for at Bjørgan og Grong
skal bli et enda bedre tilbud til
gjestene som kommer til området samt til oss som bor her, samt
hva vi kan gjøre sammen.

Sikringsarbeidene så langt de har kommet pr. 14.11.2019. Adkomstvegen til anleggsområdet er
lagt langs sideløp til Sanddøla, og vil i ettertid også fungere som et sikringsanlegg.

Illustrasjon av sikringstiltaket.

Høytid… også for brann

Det er i de kalde månedene det
statistisk sett oppstår flest branner og spesielt i desember. Videre
oppstår flest branner på kjøkkenet
og da i forbindelse med matlaging.
Hele 45 prosent av brann- og
redningsvesenets brannutrykninger til boliger i 2018 skyldtes komfyren. De rykket i fjor ut til 3 537
branner i private hjem, hele 1 583
av disse var branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. Én enkel komfyrvakt
kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. (kilde:
DSB)
Det viktigste arbeidet vi gjør er
på forebyggende side. Dette gjelder feiing og tilsyn men også veiledning og informasjon. Vi har
også et undervisningsopplegg
som blir kjørt for 6. klassingene i
hver enkelt kommune. Brannbamsen Bjørnis er også et populært innslag i barnehagene.
Med enkle forhåndsregler, kan du gjøre mye
for å hindre brann i jula.
Sørg for å ha montert
tilstrekkelig
antall
røykvarslere og sjekk at
disse faktisk virker. Ha
godkjent brannslokningsap-

parat tilgjengelig og at samtlige i
boligen vet hvor denne er.
Gå aldri fra komfyren mens du
lager mat. Tørrkoking er blant de
vanligste årsakene til husbrann.
Ha grytelokket tilgjengelig hvis du
koker i smult eller olje. ALDRI
bruk vann til å slokke en smultbrann. Vi anbefaler at det monteres komfyrvakt.
Gjennomfør
brannøvelser
hjemme, tenk nøye igjennom hva
du bør gjøre hvis det oppstår en
brann. Man skal ha to rømningsveier fra hver etasje i boligen.
Unngå dekorasjoner med
brennbart materiale sammen med
levende lys. Slike utgjør en stor
risiko for brann. Husk å slukke
levende lys når du legger deg eller
forlater rommet.
Slå av lyslenker om natten eller
når du forlater huset. Dersom flere
lyspærer slutter å virke, kan det
oppstå varmgang i de andre
lysene.
Unngå lading av telefoner og
nettbrett på natten.
I tillegg må man selvsagt vise
alminnelig aktsomhet. Namdal
brann og redning benytter med
dette anledningen til å ønske alle
sammen en riktig God Jul.
T. Tørring, Brannsjef

Næringsprisen 2019
Næringsprisen for Grong er et
samarbeid mellom Grong
næringsforening /Namdal
næringsforening og Grong
kommune. Prisen ble utdelt av
leder i Grong næringsforening,
Ann Jeanett Klinkenberg, leder
i Namdal næringsforening,
Amund Lein, og ordfører, Borgny Grande, under IN-messa
den 9.november. Det kom også
i år inn mange gode forslag på
kandidater, så takk til alle som
sendte inn. Prisen gikk i år til
Friskgården AS ved Bendy
Appelkvist og Berit Blengsli.
Juryens begrunnelse var som
følger:
Eierne av Friskgården Grong
AS har vist dyktighet og omstillingsevne og at det er mulig å ha
utvikling og vekst innenfor et

anbudsstyrt marked som stadig
er i endring. Bedriften har bygd
stein på stein og har i dag 11 - 12
ansatte med høy kompetanse og
hadde i 2018 en omsetning på
over 16 millioner kroner.
Eierne har stor arbeidskapasitet og har bidratt til utvikling av flere nye Friskgårder
både i Namdalen og i Nordland.
Bedriften har utmerket seg med
sin satsing på høy kompetanse,
sitt samarbeid med ulike
forskningsinstitusjoner og sin
tilrettelegging for ulike masterog doktorgradsprosjekter. De
gjør en flott jobb i et fagfelt som
er viktig for enkeltmennesker og
for samfunnet. Friskgården
Grong AS er en inspirasjonskilde for andre bedrifter
Vi gratulerer prisvinneren så mye!

Kartutsnittet viser Formo kvikkleiresone sør for Grong sentrum.
NVE har de siste årene jobbet med planer
om sikring mot kvikkleireskred på Formo
i Grong. Bakgrunnen for planene er flere
mindre ras mot Sanddøla og vesentlige
funn av kvikkleire i nærområdet. Et eventuelt kvikkleireskred i området vil være
kritisk for beboere på to gårder, samt at
dyrkamark vil gå tapt. I tillegg vil fv. 7030,
Nordlandsbanen og høyspentlinjer kunne
bli skadet som følge av et ras. I ytterste
konsekvens vil også E6 på vestsiden av
Sanddøla kunne bli berørt, da denne vegen
ligger i utløpssonen for skred. Det er altså
både store samfunnsverdier og personsikkerhet som står på spill, og sikringstiltaket
er påkrevd.
13. mai 2019 sendte NVE over sine planer til Grong kommune. Planene omfatter
en mindre omlegging av et sideløp i Sanddøla, samt bygging av en støttefylling og

erosjonssikring i området mellom Sanddøla og ovenforliggende landbruksområder. Selve støttefyllingen vil være ca. 320
meter. Sideløpet til Sanddøla flyttes ca. 40
meter sørvestover og vil innebære graving
og oppfylling over en strekning på ca. 380
meter. Erosjonssikringen i form av et ordnet steinlag vil gå over en strekning på ca.
80 meter.
Massebehovet er anslått til ca. 37.500
pam3 (prosjektert anbrakte kubikkmeter),
og massevolumet som graves ut utgjør om
lag 21.150 fm3 (fastkubikkmeter). Med
disse tiltakene vil man stanse erosjon fra
Sanddøla og samtidig øke skråningsstabiliteten med om lag 5 %.
Tiltaket er kostnadsberegnet til kr.
8.125.000,-. Som vanlig i denne type saker
gjennomfører NVE sikringsarbeidene, og de
dekker 80 % av kostandene. Resterende

andel på 20 % må Grong kommune dekke
gjennom en såkalt distriktsandel. Grong
kommunestyre vedtok i møte den 18.06.2019
sikringsplanene, og samtykket samtidig i at
Grong kommune dekker distriktsandelen.
Denne utgjør for kommunen kr. 1.625.000,-.
Av dette får kommunen tilbakebetalt kr.
325.000,- i mva. kompensasjon.
Det er også lagt inn at Grong kommune
skal dekke deler av kostandene ved å selge
steinmasser fra Nedre Fiskumfoss til NVE.
Salgsinntekten for steinmassene er anslått
til ca. kr. 500.000,-. Resterende beløp på kr.
800.000,- er forutsatt dekket gjennom låneopptak.
Ettersom det ikke bare er kommunale
verdier som blir sikret gjennom arbeidene,
jobber rådmannen for tiden med å få med
de andre berørte parter på et «spleiselag»
for distriktsandelen. Grong har foreslått at

de ovennevnte 800.000,- fordeles etter følgende modell:
Grong kommune
kr. 220.000,Trøndelag fylkeskommune
kr. 160.000,Statens vegvesen
kr. 160.000,Bane nor SF
kr. 160.000,Tensio AS (tidl. NTEnett)
kr. 100.000,Det er ennå usikkert om hvorvidt de
andre partene vil bidra med økonomisk
støtte til distriktsandelen.
NVE startet i november opp med sikringsarbeidet. Første fase har vært å etablere en adkomstveg inn fra sør. Arbeidene
vil pågå gjennom vinteren 2020, med sikte
på ferdigstillelse våren/sommeren 2020.
Om arbeidet blir forsinket vil det bli et opphør av arbeidene i laksefiskesesongen.
Ta kontakt med Lars Arnesen i Grong
kommune på telefon 74 31 21 51 dersom du
har noen spørsmål om saken.
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Foto: Nicolay Wolsdal

Vinterprogram på Kulturhuset Kuben
Foto: Nicolay Wolsdal

Foto: Lasse Fløde

Julehilsen fra Biblioteket

Svenn Yngve Hoddø er i høst tilkallingsvikar i
biblioteket og gjør en fremragende jobb

Her kommer en julehilsen fra oss som jobber på biblioteket i Grong kommune.
En innholdsrik høst nærmer seg slutten, og vi ser tilbake på mange trivelige
møter med dere her på biblioteket. Det er
jo nettopp det et bibliotek skal være; en
uavhengig møteplass og en arena for
offentlig samtale og debatt.
Kommunestyre har bedt oss om å videreutvikle gode driftsmessige løsninger i
samspill med alle brukergrupper. Det finnes også lovverk som omhandler folkebibliotekenes rolle, der det sies vi skal ha til
oppgave å fremme opplysning, utdanning
og annen kulturell virksomhet, gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker og
andre medier gratis til disposisjon for alle
som bor i kommunen.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud
til barn og voksne legge vekt på kvalitet,
allsidighet og aktualitet.
Vi har derfor laget oss en årsplan for
biblioteket, som vil hjelpe oss som jobber
her til å arbeidet målretta mot det som er
oppgaven vår.
I oktober hadde vi besøk fra Fylkesbiblioteket, som ga oss nyttige tips og råd.
Biblioteket har denne høsten hatt
åpent hver onsdag ettermiddag- og kveld.

Det har vært tre bokkvelder, med presen- ikke lånes ut. For oss som er glad i bøker
tasjon av aktuelle bøker. Vi opplever at høres det kanskje dramatisk ut å kassere
dere som bruker biblioteket setter pris på bøker, men det er faktisk en viktig jobb å
det, så det fortsettes vi med på nyåret. hele tiden fornye boksamlingen vår.
Vårt mål er å ha en «aktivitetskveld» hver
Til slutt kan vi røpe at vi har gått til innmåned.
kjøp av spillkonsollen
Frivilligsentralen har
Nintento Switch med flere
besøkt oss, samt «bærekontrollere for flerspill.
ÅPNINGSTIDER
treff» for de miste GrongSpillene vi tilbyr i starten
Mandag 9-16
ningene med foreldre.
vil være Super Mario
Tirsdag 9-16
Det har kommet ønske
Bros.U Deluxe, Mariokart
om lese-høyt-kveld for
8 Deluxe, Fifa 20 og MineOnsdag 9-20
voksne på nyåret, så det
craft.
Torsdag
9-16
vil vi komme tilbake til.
Ikke alle har tilgang til
Fredag 9-16
Ansatte på biblioteket
dette hjemme, og vi
drar ellers på besøk til
erkjenner at dette er noe
barnehagene i kommubarn og unge (voksne?) er
Første dag i 2020
nen vår og har trivelige
opptatt av, og vi tenkte
er fredag 3.1. 9-16
lesestunder i lag med små
derfor det var lurt å gi også
og store der, når det er
dette tilbudet på biblioteønskelig.
ket slik at man kan møtes
Det er også startet samtaler med Grong og spille sammen. Vi skal lage regler for
barne- og ungdomsskole om et nærmere hvordan bruken skal være, og det vil ikke
samarbeid for å bli et Kombinasjonsbibli- bli anledning til å spille i skoletida.
otek. Så er det et arbeid som pågår hele
Da gjenstår det for oss å takke dere for
året, nemlig i rydde i hyllene, kjøpe nye, alle trivelige besøk på biblioteket.
aktuelle bøker i de forskjellige kategoriVi ønsker dere ei riktig god jul og et godt
ene. En annen jobb er faktisk også å ta ut nyttår!
bøker, bøker som er slitt og bøker som
 Hilsen Svenn Yngve, Guri og Karin

15. des – kl. 16 – «Christmas in Grong» med Namdal
Storband. Dette blir kvelden for de storslagne julemelodiene. 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 styrket blåserekkene
med grongningene Johanna Seem og Joar Leer. Harald
Rossetnes sikrer rytmene på trommer. Billetter i salg på
kulturhusetkuben.no og i biblioteket.
24. jan – kl. 20 – Quiz med Drillo og Scheie. Bli med på quiz
ledet av legendene Arne Scheie og Egil «Drillo» Olsen! Dette
blir en kveld hvor vi gjennom mye prat vil bli godt kjent med
ikonene som vil prøve oss særlig innenfor kategoriene
sport og geografi. Det er mulig å kjøpe rabatterte lagbilletter om man har laget klart, eller man kan kjøpe singelbillett
og koble seg sammen med andre. (maks 6 per lag) Vi etterlyser også sponsorer til premier, men også lagdeltagelse.
18. års aldersgrense med servering i Kuben Kafé.
7. feb. – Kl. 12 – Lek for livet! Med Turnéteatret i
Trøndelag, Teater Ibsen og The Flying Seagull Project. I ni
år har The Flying Seagull Project gått inn i flyktningleire,
lagt et tau i ring og begynt å klovne helt til barn som har
vært stumme i måneder og tenåringer med ansiktstrekkene til en trettiåring starter å le, snakke, leke og synge.
Nå kommer gruppen til Grong og inviterer publikum til
å ta del i leken og latteren, men også de menneskelige
kostnadene med det hele. Vi oppfordrer arbeidsplasser
og skoler om å gå på denne i skole-/ arbeidstid da den
bringer inn vitale perspektiver som aktører i et flerkulturelt samfunn.

11. feb. – 9. klasserevy. Ungdomsskoleklassen ved Grong
Barne- og ungdomsskole setter opp ny revy/ teater. I mange år har ungdommene vist hva de kan og gått i gjennom
den unike prosessen i skapelsen av en forestilling som
viser de frem på en fremragende måte for oss innbyggere
i kommunen.
15. feb. – kl. 19 – Lyden av Namdal’n. Lyden av Namdal`n
hyller mange av de store countryartistene, med nytt country- og westernshow i Kulturhuset Kuben. Det beste av
den beste countrymusikken levert med hjerte og sjel. Med
Andre Kristiansen, GirlJam (Marianne Øyesvold, Bente
Evensen, Grete Holmen Berre), Elin Bjerken, Vegard Fossland
Brøndbo, Geir Ove Brøndbo Hammer, Robin Morken (semifinalist i Norske talenter 2019) og Iver Olerud (ide og regi),
HadeLineDancers og Lyden av Namdal’n countryband
25. feb. – kl. 19 – Odd Norstoga – Min eigen song.
(UTSOLGT) Den folkekjære visesangeren kommer til Grong
og Kuben med en helt spesiell konsert. Denne konserten er
allerede utsolgt.
5. mar. – kl. 19 – Dødsdansen. Trøndelag Teater og
Turnéteatret i Trøndelag setter opp på Kuben et stykke fra
den høyt anerkjente forfatteren August Stringberg. Vi inviteres inn i et rom hvor mennesket skilders gjennom en nådeløs og humoristisk fortelling om ekteskapet.
10. mar. – kl. 18 – UKM i Grong. Den årlige kulturmønstringen for ungdom består av påmeldte ungdommer som viser
hva de kan. Mer info om påmelding kommer. Alle kan se
grongningene prestere i konsertsalen Symfoni Namsen.

18. mar. – kl. 19 – Lenge leve! Kveli Rånes Bremseths nye
show. Det nye showet bygger videre på universet som så
mange har falt for. I «Lenge leve» møter vi flere kjenninger
fra det godt innarbeidede persongalleriet fra fantasibygdene
Brein, Lein og Klein. I tillegg til Stein, Jostein og Arnstein Brein,
Lisbeth Fiskelykken, Arne Lein og Elling Mellingsmo, dukker
det også opp nye personligheter som den selvhøytidelige
bedriftseieren Hjørnstein Brein Strand, renholderen B.G. Brein,
Afrika-grynder Torbjørn Eger, healeren Dr Acula, nyhetsreporter Alf Midtskille og energibunten Miss Unni Verseth.
20.-22. mar. – Sy-lan/ Syhelg på Kuben. Lokale entusiaster
setter opp en ny helg med intens sying, sosialt og inspirasjon i konsertsalen på Kuben. Amfiet trekkes vekk og bordrekkene fylles med medbrakte symaskiner. Klippebord
og utstyr gjøres tilgjengelig og arrangementet får besøk av
aktører som vil inspirere og formidle varer og fagkunnskap.
Begrenset antall plasser.
24. apr. – kl. 20 – Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig
Sjøstrøm – Backporch Society. Hold av datoen for en blueskveld av de sjeldne i Namdalen når artister fra øverste hylle
setter opp en konsert i Grongs storstue.
1. mai. – kl. 19 – Vår i Kuben. Grong Musikkforening med
gjester inviterer på nytt til den tradisjonsrike vårkonserten
som setter toner til våren og dagen da vi avslutter vinteren
og går inn i ei ny tid.
Flere begivenheter vil annonseres fortløpende. Grong Kino
viser som alltid filmer. Følg med på kinoprogrammet og
øvrig kulturprogram på KULTURHUSETKUBEN.NO
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et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Pepperkakebaking

Årsmøte

Fagforbundet Grong arrangerer
årsmøte. Torsdag den 30.01.20 kl.
1830. Sted: møterom 4 på kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må
være styret i hende innen 09.01.20

Velkommen! Styret.

Boka Setre i
gamle Harran
kommune
gnr.34 til 48

BJØRGAN SKIANLEGG - Regionalt
skianlegg for langrenn og skiskyting

Nærmere 180 barnehage og skole ansatte fra Indre Namdalen var samlet for å høre Bent Storå sitt
foredrag «Armer og bein! Støtte til barns selvregulering»

Innholdsrik dag med
Bent Storå i Kuben
Alle ansatte i barnehagene i Grong samt
lærerne for 1.- til 4. klasse var samlet i
Kuben en hel dag for å høre på Bent Storå
sitt foredrag «Armer og bein! Støtte til barns
selvregulering». Det handlet om å lære
barna å sette ord på følelsene sine. Som
voksne, vær en talentspeider: Ta barnet i å
gjøre noe bra! Gripe de positive øyeblikkene! I tillegg la han stor vekt på at trygghet
og kjærlighet gir god tilknytning mellom
barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen.
Bent hadde en egen evne å fortelle oss
hvor viktig det er å se og høre barnet, vær
til stede og være opptatt av barnet og være

en tydelig leder som har kontroll på sine
egne følelser. Tema ble levende fortalt gjennom alle hans egne erfaringer som barnepsykologspesialist og pappa.
Med et samarbeid i Ledernettverket for
barnehage i Indre Namdal og Snåsa har vi
muligheten til å gjennomføre slike dager
med godt innhold. Vi har hatt dette samarbeidet over 20 år og har hatt slike kursdager
med ulike tema hvert år.
Både barnehagene og skolene tar med
seg innholdet fra denne dagen inn i det
videre arbeidet. Vi var veldig fornøyd med
dagen.

Kjempetilbud

Besteforeldrehender er gode å ha.
Tradisjonen tro har Rønningen kulturbarnehage invitert små og store som er kjent
og har stor betydning for ungene til
pepperkakebaking i barnehagen. Besteforeldre, foreldre, søsken, tanter, onkler eller
andre som kjenner barnet godt kom for å
bake og smake. Hele barnehagen vrimler

av unger og voksne, ustekte og ferdigstekte
pepperkaker, mye god lukt, mye leik, mye
blide fjes og rungende latter. En god tradisjon som er med på å gi gode opplevelser.
En tradisjon vi har holdt på med så lenge
at nye generasjoner som selv var barn i
barnehagen nå er her som foreldre.

Ønskjekonsert i «lyckliga gatan» på Kroa i Harran
På onsdagar møtast dei med tid til onsdagskaffe på kroa i Harran. Dette er ein viktig
sosial arena for bygda kor ein kan snakke
saman over ein kopp kaffe og noko «attåt».
Underteikna har lenge ønska å tilby noko
ekstra til dette viktige treffpunktet etter at
Merete Grøtan tidlegare år etterspurte om
vi ikkje kunne få til noko for denne gruppa
og for Harran.
Onsdag 27. november vart det underhaldning til kaffen av høg kvalitet på kroa i
«lycliga gatan» i Harran. Då hadde vi invitert sopranen Mildred Marita Ramberg
Røthe og pianist Lars Hatling til å synge og
spele ein ønskjekonsert med songar frå 40-,
50- og 60-talet. Det tok ikkje mange minutta
før dei vakre pensjonistkvinnene frå Harran
drog opp allsongen og raskt fekk med seg
herrer frå Harran både med- og utan bart.
Og for ein suksess dette vart. Stova var
full av sambygdingar (og to hållingar med)
som fekk heile spekteret av kjensler presentert gjennom kjente melodiar. Det var vakkert, ettertenksomt, nostalgisk og hysterisk.
Når pianist Lars Hatling, som for øvrig har
vunne «toillingprisen», tok på seg parykken
og presenterte ein Elvismedley med revyfaktor, var ikkje eitt auge tørt når publikum
hadde flira seg ferdig. Og når Elvis «had left

the buliding», tok songerinna og pianisten
oss vidare i repertoaret. Når konserten
eigentleg var ferdig, tok Anny Elverum som
vanleg grep og meinte at artistane burde
formidle ein julesong no som julestjernene
har kome på borda. Då fekk vi kunst av den
mektige sopranen og den syngande pianisten nå tankene flaug mot jul med «O helga
natt».
Underteikna og leiar for Grong- og Harran Pensjonistforening, Anny Elverum,
samarbeider årleg om å tilby eldre kulturelle opplevingar gjennom ei ordning som
kallast «den kulturelle spaserstokken».
Dette er ei nasjonal kultursatsing som har
som mål å syte for profesjonell kunst- og
kulturformidling av høg kvalitet til eldre.
Desse arrangementa blir som oftast skipa
på Grong Helse- og omsorgssenter, men vi
har no tatt mål av oss å kunne ta i alle fall
eitt av arrangementa på ein annan arena i
storkommunen. Då er slike initiativ som
Merete Grøtan kom med prisverdig, jamvel
vi må velje våre arenaer med omhu frå år til
år.
Ordninga med den kulturelle spaserstokken er ei kjempegod ordning vi er glade for
å ha. Tidlegare har økonomien tillate mange
slike arrangement i året. Men ordninga har

Namdal historielaget skal nå
tømme sitt lager for «ÅRBOK FOR
NAMDALEN».
Det er årbøker fra og med 1959
og fram til og med 2018. I denne
serien er det 3 bøker på 60 tallet
som mangler. Namdal historielag
selger hele denne samlingen for
kun kr.1000.- - noe som er svær
rimelig. Dette kan være en fin
julegave til interesserte eller også
en fin firmagave. Er du interessert
så ta kontakt med Sturla Sørgaard.

Grong il og Snåsa skiskytterlag
står som eiere av Bjørgan skianlegg - et regionalt anlegg for
langrenn og skiskyting. Pr. i
dag er det bygd skiverigg, lysløype, skistadion, parkeringsplass og snøproduksjonsanlegg
for ca. 23 millioner kroner.
Anlegget er finansiert med
støtte fra både det offentlige og
private aktører, samt låneopptak.
Anlegget har vært i drift
siden høsten 2014 og vi er nå
inne i vårt femte driftsår. Det er
lagt opp til høy standard når
det gjelder lys og løypekjøring.
Det skal, dersom behov/nok
snø, kjøres løype tirsdag-søndag (tirsdag- fredag ferdig preparert til kl. 17. Lørdag-søndag
ferdig preparert til kl. 9. Det
kjøres både klassisk spor og
skøytespor når forholdene tillater det. Grong skisenter kjører
løypene og har sammen med

GIL og SSL produsert kunstsnø.
Dette koster naturlig nok penger, så brukerne av anlegget
kan gå inn og betale parkeringog løypeavgift - kr. 600,- pr.
pers. pr. sesong eller kr. 900,pr. familie. Dersom det er
enkeltbesøk, så er parkeringsavgiften 60,-. Betal inn på
konto nr. 4448.15.18250 eller
betal direkte i betalingsautomaten som står på parkeringsplassen.
Pr. i dag er lysløypa ca. 4,5
km. I tillegg er det ei sløyfe som
ikke er tatt i bruk fordi vi mangler skibru over bilvegen. Når
den bygges blir den totale
lengda ca. 5 km. Anlegget kan
brukes fra kl. 07-22.00 hver dag.
For lys i løypa, trykk på den
grønne knappen på brakka ved
parkeringsplassen.
Lysene
slukkes automatisk kl. 22.
Det er produsert kunstsnø i
deler av løypa slik at skiseson-

gen allerede er i gang. Årets
snøproduksjon har kostet ca.
100 000 kroner. Det er derfor
viktig at nettopp DU som bruker anlegget er med og støtter
oss!
Det er totalt 12 delanlegg
som skal bygges på Bjørgan til
en kostnad på ca. kr. 30 mill.
Prosjekteiere er Grong Idrettslag og Snåsa skiskytterlag.
Dersom vi klarer og finansiere
resterende delanlegg så blir
det bygd servicebygg med tidtakerbu, skibru, asfaltert rulleskiløype og skileikanlegg. Men
alt avhenger av at vi klarer og
finansiere planene.
For å få tilsendt parkeringsbevis for betalt årsavgift/
sesongavgift, send kopi av
kvittering til: jorunn.lilleslett@ntebb.no eller på tlf.
478 62 411. Spørsmål? Ta kontakt med Erlend Malmo (920
68 140).

Årets nyhet på demensfronten i Grong

blitt noko svekka for bygdekommunar på
grunn av at man også her fordeler etter innbyggartal sjølv om det kostar meir å by på
kultur i både arrangørkostnader, reisekostnader og forhøga honorar for å kome langt
utanføre bysentra.
Men underteikna lover at vi uansett må
gjenta denne suksessen med underhaldning på onsdagskaffen på kroa i Harran
også neste år ein gong. For dette vart ei oppleving, meiner vi, for publikum fra Harran,
men også for meg sjølv som set denne kulturopplevinga blant de øvste i Grong Kom-

mune i 2019. Ikkje fordi det var den største
konserten, eller dei mest kjente artistane.
Men fordi det var kl. 10 i full stove i særskild
triveleg lag med ei veldig god stemning.
Konserten vart også spelt på Grong
Helse- og omsorgssenter same ettermiddag.
Eg vil med dette ønskje alle eldre i kommunen, både med- og uten spaserstokk ei
god jul og et kulturelt godt nyttår og ser
fram til vidare samarbeid med Grong- og
Harran pensjonistforening.
Trond Martin Sæterhaug

Hva er HST ?

HST er en evidensbasert korttidsintervensjon der hovedmålet
er å bedre kognisjonen ved hjelp
av teknikker som påvirker en
rekke kognitive funksjoner.

Metoden hukommelsesstimulerende terapi (HST) går ut på å
stimulere personer med demens
til å bruke sine kognitive funksjoner. Behandlingen er systematisk og skjer i grupper der
man trener hukommelse, oppmerksomhet og språk i 45 minutter to ganger per uke. Bedret
kognitiv funksjon fører til økt
livskvalitet og selvstendighet for
bruker, som igjen vil positivt
påvirke familien.
Første del går over 7 uker,
med oppfølging av 16 timer i
løpet av 4måneder. Dette har
ikke vi prøvd ennå, men stiller
store forventninger til prosjektet.
Metoden er utviklet i England
av psykologene Aimee Spector,
Lene Thorgrimsen og Bod

Woods, sammen med alderspsykiater Martin Orrell i årene 19972002. I England benyttes begrepet «kognitiv stimuleringsterapi»
forkortet CST (Cognitive Stimulation Therapy). I Norge brukes begrepet hukommelsesstimulerende terapi, forkortet HST.
Opplæringen tilbys gjennom
Nasjonal kompetansetjeneste
Aldring og helse. Her i Grong har
vi fått mulighet til å sende 6 personer på kurslederkurs i Trondheim, Demensforeninga setter
stor pris på at kommunen vil
bidra til dette.

Hvem kan delta i HST:

Opplegget passer for personer
med moderat grad av demens.
(vurderes ut fra MMS skår)

Kurset kan også tilrettelegges
for bruk på demensavdelingene.
Deltakerne må ha rimelig
godt syn og hørsel og kunne
delta i et gruppemøte som
varer i 45 minutter.
Etterhvert som vi får erfaring med metoden, vil vi nok
også kunne tilby andre muligheter for å delta på HST. Grong
Demensforening ved
Else
Lindseth og assistenter kan
tilby kurs i Hukommelsesstimulerende terapi. (HST)
For mer informasjon ta kontakt med Else ,mobil 996
21 054 eller
Olav, mobil 977 11 756.
Nasjonalforeningen Grong
Demensforening.

Selges hos Coop Harran, Grong folkebibliotek i Kuben, eller hos Kåre
Hallager og Olav Bergsmoen.
Historielagets kalender for
2020 selges hos Coop Harran, Lindas Gomat, Grong Folkebibliotek og Coop Bergsmo.
Grong historielag

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
instrumental, 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

Grong Sanitetsforenings
julelotteri
2019.
TREKNINGSLISTE
Trekning foretatt ved
Grong lensmannskontor.
Julenisse
Tone Sklett m/fam
Porselensfat
Jorun Fiskum
Heimbaka flatbrød
Sigrid Flasnes
Gavekort Leksås gårdsmat
Marit Storsteinvik
Gavekort Intersport
Jon Strand
Gavekort Brønseth Blomster
Inger Seem
Gave fra Lindas Gomat 2 middager
Bjørn Ivar Åsbø

