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Planens oppbygging. 
Planens del 1 inneholder en kort innledning som tar for seg bakgrunn, organisering, medvirkning og  

befolkningsutvikling.  

Del 2 viser  status og tanker fremover for hvert politikkområde, og er en del av grunnlagsmaterialet 

for prosessen i hvert av de 5 politikkområdene.   

Del 3 gir en kort presentasjon av kommunens visjon og de 5 valgte politikkområdene samt viser 

delmål og tiltak under hvert politikkområde.  Nummerering av tiltakene er gjort  ut fra en 

prioritering, der tiltak 1 er sett på som viktigst.   

Del 1: Innledning 

Bakgrunn 
I plan- og bygningslovens § 11-1 heter det at kommunene skal ha en samlet kommuneplan som 

omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.   

Grong kommune vedtok i kommunestyremøte den 21.06.2012 kommunal planstrategi for Grong 

kommune 2012 - 2015.  I planstrategien heter det at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i 

2013.  Forrige plan er fra 2006, med en revidering i 2009.  Videre skal arealdelen rulleres i 2013, 

forrige arealplan er fra 1995. Arealdelen skal ta opp i seg valg og prioriteringer som gjøres i 

samfunnsdelen.  

Oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel  ble igangsatt i juni 2012, og forslag til 

planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.2012 til 01.09.2012.  Planprogrammet ble 

fastsatt av kommunestyret i deres møte den 25.10.2012, sak 69/12. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 

handlingsdelen.  

Målet med planarbeidet er å kunne legge til rette for ønsket utvikling av kommunen.  Det er viktig å 

la berørte parter være med i utviklingsarbeidet, og det er derfor lagt stor vekt på å gjennomføre flere 

prosessmøter for å få frem målsettinger og tiltak.  Prosessene setter fokus på viktige innsatsområder, 

men i tillegg må det arbeides videre med alle de andre oppgavene en kommune utfører.  

Medvirkning. 
Det er lagt opp til bred dialog og medvirkning. Det er gjennomført to prosess-samlinger for å utforme 

visjon og politikkområdene.  Videre er det gjennomført en samling for å utvikle hovedmål og delmål 

for hvert politikkområde, dvs. 5 samlinger.  Deretter er det gjennomført samlinger for å utarbeide 

tiltak innenfor politikkområdene helse, oppvekst og kultur, dvs. 3 samlinger.  Næring og regionsenter 

ble slått sammen til en samling for å utvikle tiltak.  Totalt har det derfor blitt gjennomført  11 

prosessdager/kvelder der det totalt har møtt 122 ulike personer, men mange har også møtt flere 

ganger.  Både i samlingene for å utarbeide visjon, utvikling av hovedmål og delmål for hvert 

politikkområde  og senere ved utvikling av tiltak,  er det invitert bredt fra næringsliv, politikere, 
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Styringsgruppe: 

Formannskapet + SV 

Prosjektkoordinator: 

Rådmannen 

5 tverrfaglige 

prosessgrupper 

innenfor de 

utvalgte 

politikkområdene 

foreningsliv og kommunens ulike fagområder.  I snitt  har det møtt mellom 15 - 37 personer på de 

ulike samlingene.  Når man har valgt ut hvilke personer som er invitert, har det vært lagt vekt på å få 

med gode representanter for ulike lag og interesseorganisasjoner, de politiske partiene fordelte sine 

representanter på de 5 politikkområdene og kommunens administrasjon har vært godt representert.  

Det er også lagt vekt på alder, kjønn, bosted og at det er meningsbærere som bringer inn ulike syn i 

prosessen.  For å involvere resten av befolkningen ble visjon og politikkområder lagt ut på 

kommunens facebookside, og det ble bedt om tilbakemelding og innspill. Forslaget til plan skal også 

ligge ute til offentlig ettersyn i 6 uker før planen vedtas.  Kommuneplanens samfunnsdel er en 

kommunal plan, slik at selv om det er lagt opp til stor medvirkning, kan det bli endringer under veis i 

prosessen, og planen skal til slutt vedtas av kommunestyret.  

Organisering av planarbeidet. 
Kommunestyret har vedtatt følgende organisering av arbeidet: 
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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Andel 0 åringer 0,9 1,2 1,1 0,5 0,9 0,8 1,4 1,1

Andel 1-5 år 6,9 6,2 5,7 5,8 4,9 4,6 4,9 5,2

Andel 6-15 år 13,3 13,3 13,7 13,1 13,8 13,9 11,7 10,5

Andel 16-18 år 4,2 4,2 3,8 3,9 4,1 4,1 5,6 5

Andel 19-24 år 5,8 6,7 7,6 7,7 7,3 7,3 6,9 8,5

Andel 25-66 år 49,4 49,9 49,5 50,5 50,5 50,9 50,6 50,8

Andel 67-79 år 12,7 11,6 11,5 11,1 11,1 11,3 11,5 11,6

Andel 80 år og over 6,8 7 7 7,4 7,3 7 7,4 7,3
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Prosessmøtene i politikkområdene. 
Utviklingskveldene for hvert politikkområde ble gjennomført etter en felles mal. Det startet med en 

innledning fra kommunens administrasjon som viste nåsituasjon og utfordringer fremover, jfr. 

planens del 2.  Deretter ble det gjennomført en Swot-analyse (styrker, svakheter, muligheter og 

trusler) for å sikre at forsamlingen var samstemte på hva som er nåsituasjonen og hvordan det ser ut 

fremover.  Ut fra dette ble det gjennomført gruppearbeid for å få frem gode innspill til hovedmål og 

delmål for hvert politikkområde.  På basis av dette ble tiltak innenfor hvert politikkområde  

utarbeidet i egne samlinger.  

Del 2: Bakgrunnsinformasjon for politikkområdene. 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen er en hovedutfordring for Grong kommune da endringer i folketallet 

har stor betydning for mange deler av kommunens virksomhet og økonomi, og for 

Grongsamfunnet som helhet.   

Antall innbyggere har stor påvirkning på kommunens inntekter, og dermed også hvilke 

kostnader kommunen kan pådra seg.  Men innbyggertallet er også viktig for at vi skal kunne 

være flest mulig som kan bidra med gode ideer, som kan være kunder i forretningene og 

som kan delta i lag og foreninger.  Derfor er det gledelig at folketallet har steget de siste 

årene etter en lengre nedgangsperiode.  Men i 2013 har det igjen vært nedgang, denne 

gangen med 16 personer.   Det må derfor være sterkt fokus på befolkningsutviklingen 

fremover.  
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Andel innvandrerbefolkning i %

Europa
35 %

Afrika
36 %

Asia
28 %

Sør/mellom 
Amerika

1 %

Våre innvandrere kommer fra:

Når en ser på de ulike aldersgruppene, så svinger de fleste gruppene uten at en kan si at det er noen 

tydelig trend.  Men for aldersgruppen 6 – 15 år har det vært en jevn nedgang, og for  aldersgruppene 

19 – 24 år og 80 år og over 

har det vært en liten økning.   

Grong kommune tar imot og 

bosetter flyktninger, samt at 

arbeidsinnvandringen har 

steget de senere år.  

Kommunens andel av 

innvandrere har derfor økt.   

Av innvandrerne var det 13% 

som kom på grunn av jobb, 

18% på grunn av familie og 

65% som flyktninger (2012).  

I 2014 har innvandrerandelen 

steget til 9,8% av 

befolkningen.    Totalt antall 

innvandrere var den 01.01.14 

på 241 personer.   

Innvandrerne kommer fra 

flere verdensdeler, og det er 

en ganske jevn fordeling 

mellom Europa, Afrika og 

Asia.  

 

Kultur 

I 2007 kom kulturloven. Den innebærer at kommunen skal kunne gi alle innbyggerne i kommunen et 

godt kulturtilbud. Tidligere var det bibliotekloven, friluftsloven og kulturminneloven som omhandlet 

kulturlivet og nå har vi altså også en kulturlov.  

Kultur i Grong er vidt definert slik at vi også inkluderer idrett og friluftsliv. Grong kommune har et 

bredt og allsidig kulturliv på tross av at vi bor i en liten kommune.  

Dagens situasjon  

Kulturarenaer og kulturaktiviteter:  

Grong kommune har flere arenaer der kulturaktiviteter kan utøves. Det kan nevnes samfunnshus, 

grendehus, idrettshall, diverse idrettsanlegg, skoler, kirker og bibliotek. De som er tilbydere av kultur 

er: frivillige lag og foreninger, kulturskolen, kulturkontoret, frivilligsentralen, ungdomsklubben, Grong 

kino, Grong bygdamuseum, Grong folkebibliotek, diverse prosjekt, kommersielle tiltak og 

arrangement, slik som  kultur og helseprosjektet , strikkekafeen, spillekvelder,  Laksen, Lakseakvariet, 

Bjørgan,  IN-messa, Laksfestivalen, Sommerstart og Namsens Auge.  
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Kommunen har to bibliotek. Det er Grong folkebibliotek som ligger i sentrum og bibliotekfilialen i 

Harran som har Bok i Butikk. Folkebiblioteket har åpent 

fire dager og to kvelder i uka, mens Bok i butikk følger 

butikkens åpningstider. Biblioteket har en del 

arrangement som barnebok-kafe og forfatter- og 

litteraturkvelder.  Biblioteket har også pågående diverse 

prosjekt, « Leser søker bok» og «Hele Nord-Trøndelag 

leser» i et samarbeid med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune. Biblioteket har også samarbeid med Namdalsbiblioteket.  

Kulturskolen tilbyr instrumentalopplæring, sang, tegning, dans og musikkmoro og musikkbarnehage. 

Timene er enten individuelle eller i grupper.   

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et tilbud som alle grunnskoleelevene skal motta. Det innebærer 

et visst antall besøk i løpet av skoleåret som inneholder et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Den 

kulturelle spaserstokken er et profesjonelt kulturtilbud for eldre.  

Frivilligsentralen tilbyr lokale for flyktninger, småbarnstreff, diverse hobbykurs, dagtilbud for 

mennesker med psykiske lidelser og for psykisk utviklingshemma. Sentralen har også matombringing.  

Ungdomsklubben er kommunal og er et rusfritt tilbud for unge i alderen 13-18 år. Klubben er åpen to 

kvelder  i uka. De har musikk, turer, spill, data og temakvelder.  Klubben har også ansvaret for 

Rockebingen som er et lokale der en kan øve med band. 

 Ungdommens kulturmønstring er en bred kulturarena for barn og unge mellom 10-19 år. Alle former 

for kunst og kulturuttrykk kan benyttes. Årlig er det ca. 50 personer som deltar.  

Grong kino er privatdrevet kino som viser filmer søndag, både barne-, ungdomsfilmer og 

voksenfilmer. Kinoen er digitalisert og det kjøres flere norgespremierer.  

Grong bygdamuseum er kommunalt eid og er en del av Museet Midt IKS. Det arrangeres bygdadag og 

julesjau, samt at det holdes skoleopplegg om "gamle dager". 

Bakarhuset blir mye brukt gjennom hele året til lems- og 

flatbrødbaking.  

Kulturkontoret i kommunen ser på det som en viktig oppgave å 

kunne tilby et bredt og variert kulturtilbud for alle innbyggerne. 

Derfor settes det opp diverse  konserter og teaterfremsyninger 

med en bevisst holdning til å presentere forskjellige 

kulturuttrykk.   
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Når det gjelder lag og foreninger så har vi i underkant av 100 frivillige lag og foreninger i kommunen. 

Medlemstallet er på ca. 1.000. Dette tilsvarer ca. 41% av Grong`s befolkning. Det er et stort mangfold 

av lag og foreninger. Hovedmålgruppa er barn og unge, men det eksisterer også voksenforeninger. 

Hovedoppgaven til lag og foreninger er frivillig arbeid.  

Av disse 100 foreningene er det 12 idrettslag, altså lag der fysisk aktivitet er det primære målet. En 

stor del av de andre lag og foreningene består av sang og musikk, teater/revy, foto/kunst, 

lokalhistorie, friluftsliv, jakt, fiske og humanitære foreninger.  

 

Nord-Trøndelag Teater kommer med noen oppsetninger i året, i tillegg kommer enkelte andre 

mindre teatergrupper. Det er et godt lokalt teater- og revymiljø. Annenhvert år settes friluftsteateret 

Namsens Auge opp på utescenen Seem Arena.  

Sang og musikk: Grong har et aktivt blandakor og en aktiv musikkforening.  

Ellers arrangeres det mange enkeltarrangement og faste arrangement i løpet av året: Sommerstart, 

Namsen Laksfestival og Bygdadagen i tillegg til en rekke mindre arrangement, f.eks. kunstutstillinger.   

Det bør nevnes et par prosjekt som er viktig for i forebyggende helsearbeid i Grong: Den kulturelle 

spaserstokken og Kultur for livet (DKSS) skal gi et profesjonelt kulturtilbud til den eldre del av 

befolkningen og Kultur for livet er et kultur og helseprosjekt der en bruker sang og musikk i daglig 

omsorg og pleie. Prosjektet rettes i første omgang mot demente pasienter på helse og omsorgstunet. 

Det jobbes videre for å utvide prosjektet til andre brukergrupper, bla. hjemmeboende og psykisk 

utviklingshemmede.  Prosjektet er et samarbeid med fylkeskommunen. 

Idretts- og friluftsanlegg:  

I Grong kommune er det registrert totalt 126 anlegg/områder for friluftsliv.  Det er store 

naturområder som er delvis uberørt og som en kan ferdes i. Størsteparten av områdene er ikke 

tilrettelagt for friluftsliv, så hovedkonsentrasjonen av aktiviteten befinner seg naturlig nok i de 

områdene som har blitt tilrettelagt. Geitfjellet og Nesådalen er definert som friluftsområder med 

regional verdi, på lik linje med Sanddøladalen som er definert som et naturvernområde.  

Hovedutfartsområdene i Grong er Heia, Bjørgan, Nesådalen, Fosslandsmarka, Ellingdalen, 

Mediåmarka, Garnåsen, Fiskumfjellet, Fiskløysa og Gartland. Dette er områder med trimbokser og 

delvis oppkjørte skiløyper på vinterstid. Tilrettelagte områder og friluftsområdene gir tilbud til de 

fleste brukergrupper, men det er den voksne og den eldre del av befolkningen som bruker områdene 

mest.  

Av tilrettelagte friluftslivtilbud har vi Grongtur, På sykkel i Grong, 

onsdagsturer, Frisk i friluft, 15 friske turer for folkehelsa, ungdommens 

røde kors (URK) sine opplegg, Tur-orientering, snøscooterklubben og 

Namdal turlag.  

Offentlige badeplasser er  Saghøla og Tømmeråshøla.  Det  er tilrettelagt 

for HC i Tømmeråshøla. HC- fiskeplasser finnes det to av i kommunen. 

Det eksisterer 14 utleiehytter i kommunen der den som ønsker det kan 

få leie hyttene til en rimelig sum.  
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Sikring av areal og uteområder er godt i varetatt i kommunen. Grong kommune er godt dekt med 

turområder som blir benyttet vår, sommer og høst. Dersom en skal tilrettelegge nye områder, bør 

det være områder på vinterstid.  Nesten alle idrettsanlegg er i kommunalt eie, så nær som diverse 

skyting-, ski- og alpinanlegg. Folkebadet har åpnet hver onsdag. Bassenget kan også leies privat. 

Grong sports- og fritidspark har to sandvolleyballbaner, en 11-bane og en 7-bane med kunstgress, 

samt en grusbane for fotball. I tillegg er det asfaltert rulleskiløype/turløype på området. Det er i 2014 

realisert ei skateløkke i parken. Idrettshallen er en relativt stor hall (handballbane + volleyballbane 

størrelse) som har åpningstider fra kl. 08-22 i ukedagene. Hallen har også et eget klatrerom med 

buldrevegg og 7 meter høy klatrevegg.  

Push treningssenter har eget lokale i idrettshallen, og har ca. 400 medlemmer.  De tilbyr gruppetimer 

med corebar,  crosstrening og spinning flere timer pr. uke. Friskgården på Bergsmo har hver uke et 

lavterskeltilbud innenfor fysisk aktivitet. Jørem ridesenter har ridehall og faste kurs for barn og 

voksne gjennom hele året.  

Grong skisenter har snøkanoner, kveldskjøring, 5 nedfarter, 

kjelkebakke og snowboardanlegg. Hver torsdags kveld er det gratis 

kveldskjøring. Bjørganbussen er et gratistilbud og er et spleiselag 

mellom kommunen, idrettslag og skolene. Bussen går hver torsdag 

kveld. Det eksisterer også hoppbakker som er jevnlig i bruk. 

Idrettlagene drifter 3 lysløyper, Heia, Grong sentrum og Harran,  som 

kjøres og sporlegges etter behov.  Det jobbes aktivt med å realisere 

et regionalt skianlegg på Bjørgan for langrenn og skiskyting. Dette er 

et samarbeid mellom Grong og Snåsa. Det er innendørs pistolbane, 

samt to innendørs skytebaner med elektroniske skyteskiver, i tillegg 

til de tradisjonelle 100 m, 200 m og 300 m baner.  

Grong kampsportklubb har egne lokaler i Grong kjøpesenter.  Der 

utøves kick-boxing og taekwondo.  

Aktiviteten som utøves på anleggene gjøres gjennom disse lagene: 

idrettslag (fotball, friidrett, volleyball, orientering, alpint, langrenn, 

hopp, basistrening), skytterlag, kampsport, rideklubb, pistolklubb, 

badmintonklubb, klatreklubb, Ungdommens Røde Kors (URK), jakt og fiskeforening.  
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Følgende tabell viser antall aktive i hver type idrett- og friluftsaktivitet vi har i Grong. Vi skiller 

mellom egenaktivitet og organisert idrett.  Egenaktiviteten er desidert størst, deretter 

treningssenteret.  

 

Alle anleggene i Grong kommune benyttes jevnlig, så det er en stor mulighet for innbyggerne å 

kunne være både kulturkonsumenter og kulturtilbyder; altså å være mottaker av kultur og selv være 

utøver.  Konklusjonen vår er at vi har et bredt kulturliv. 

I mange tilfeller er det såpass stor aktivitet at vi konkurrerer om de samme personene, medlem-

mene, publikummerne og deltagerne.  Dette er en utfordring som det må arbeides med. 

 

Selv om vi har et bredt kulturtilbud, så faller det likevel noen utenfor  som ikke finner seg til rette. 

Det kan være ungdommer, eldre, det kan være mennesker med nedsatte funksjonsevner, det kan 

være flyktninger, asylsøkere eller bosatte. Vi må legge til rette slik at vi når flest mulig.  

Når det gjelder kulturarenaer – så er det et spørsmål om vi har nok anlegg, eller om vi trenger  flere.  

Et kombinert kultur og skoleanlegg er under planlegging. Hva med bassenget og varmbading? Hva 

med scooterløyper og motorsportanlegg? Sistnevnte er anlegg som vi pr. dags dato ikke har i Grong.  

Grong kommune eier de største og mest kostnadskrevende anleggene. Det er utfordrende å drifte 

de.  
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De største utfordringene i tida framover:  

1. Tallet på aktiviteter/tilbud for innbyggerne - konkurranse om medlemmer og  publikum  

2. Grupperinger som faller utenfor det eksisterende tilbudet 

3. Drifting av anlegg 

Men – midt oppe i alt dette: folkehelsa - den fysiske og psykiske helsa er en svært viktig faktor for å 

ha et godt liv. Sentrale styresmakter understreker at ekskludering fra samfunnslivet kan innebære 

helserisiko. Dette momentet i tillegg til forskning som indikerer sammenhenger mellom 

kulturdeltagelse og helse, gir grunnlag for å hevde at det ligger et stort potensial for 

folkehelsearbeidet i kommunene i å utjamne de geografiske, aldersmessige og sosioøkonomiske 

forskjellene i kulturdeltagelse. Kultur fremmer folkehelsa og sees på som en positiv 

påvirkningsfaktor for helse. I forhold til deltagelse ser man sosioøkonomiske forskjeller, hvor høy 

utdanning og god økonomi virker positivt på denne. ((red.) Krokstad & Knutsen, 2011). 

Når Verdens Helseorganisasjon definerer helse ”som en tilstand av fullstendig, sosialt og mentalt 

tilværelse, og ikke bare fravær av sykdom og lyte, så kan dette være et likhetstegn mellom helse og  

et godt liv”. Vi ønsker  alle ei god helse for å kunne leve et godt liv.     

 

Helse  

Faktaopplysninger om helseområdet med antall ansatte, avdelinger og ansvarsområder er nærmere 

beskrevet i økonomiplanheftet som finnes på Grong kommune hjemmeside; 

www.grong.kommune.no  

Helse- omsorg- og velferdstjenestene skal sikre innbyggerne nødvendig bistand og bidra til at Grong 

kommune gir et helhetlig tilbud. Inkludert i dette bildet er også den tjeneste som er nødvendig for å 

sikre at tilflyttere får en god start på  sin bosetting i kommunen. 

Helsetjenestene skal være både behandlende og forebyggende. Den forebyggende siden av 

kommunens tjenestetilbud blir viktigere i framtiden. Særlig med tanke på at trykket på helse og 

omsorgstjenester er økende, noe som bør motivere for  å iverksette gode forebyggende tiltak for å 

lette trykket på tjenestene.   

Videre skal alle avdelingene innenfor helse, omsorg og velferd ha et nært og faglig godt samarbeide 

med andre avdelinger og andrelinjetjenestene i tråd med de anbefalinger som er gitt i 

stortingsmelding om samhandlingsreformen og i omsorgsplan 2015. 

Samhandlingsreformen ble innført fra og med 1. januar 2012. I løpet av 2013 har det blitt inngått en 

rekke avtaler mellom helseforetak og Grong kommune relatert til de målsettinger som ligger i 

reformen og som følge av pålegg i nye helse- og omsorgslover. Erfaringene så langt er at man har 

hatt hovedfokus på inn- og utskriving av pasienter fra/til sykehus. Det er imidlertid iverksatt tiltak 

som skal bidra til at alle avtalene overføres til det praktiske liv. Blant annet har Administrativt 

Samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene og helseforetaket tatt initiativ til å lage en plan for 

implementering av planene hos partene, og en informasjonsstrategi for befolkningen for øvrig. Dette 

arbeidet startet høsten 2012. 

file://INR-FIL03/Brukere/Inger.Helland/Kommuneplanen%202013%20-%202016/www.grong.kommune.no
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 Beskrivelse av tjenesteområdet 

Fagområdet er organisert i tre hoveddeler, en for helse, (legetjeneste, familiebase, 

fysioterapitjeneste)  en for pleie og omsorg (hjemmebasert omsorg, Institusjonsbasert omsorg og 

avdeling F)  og en for NAV (kommunal del).  I tillegg ligger kommuneoverlege og 

folkehelsekoordinator under området. Lederansvaret for disse avdelingene ble samlet hos en 

kommunalsjef våren 2012. Erfaringene så langt er gode, man ser klare samarbeidsbehov mellom 

avdelingene for å komme fram til tverrfaglige løsninger på utfordringer knyttet både til helse og 

velferdssiden. Mange av brukerne har kontakt med alle avdelingene og man har nå bedre muligheter 

for å se tingene i en sammenheng. 

Status, utfordringer og utviklingstiltak 

Helse- og omsorgsfeltet har fram mot 2015 flere sentrale føringer som må legges til grunn for 

virksomheten. Her pekes spesielt på omsorgsplan og demensplan 2015. I tillegg bør konsekvensene 

av samhandlingsreformen og et behov for økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid, 

gis nødvendig prioritet de kommende årene.  

Grong Sykeheim 

Sykeheimen har  hatt et stort press på plasser.  Selv etter utbygging og etablering av 5 nye plasser har 

vi i perioder fullt hus. Vi opplever også at mange av de som kommer inn på korttidsplasser har stort 

behov for et medisinsk tilbud.  Dette medfører store utfordringer for personalet på sykeheimen.  Det 

har også vært stort trykk på hjemmebaserte tjenester.  

Det foreligger ingen undersøkelser på hva 

som er årsak til det økte presset på pleie og 

omsorgstjenestene. Men det pekes fra 

fagavdelingene på at vi mangler tilbud knyttet 

til det å hindre innleggelser på sykeheim og 

økt bruk av hjemmesykepleie. Man tenker her 

spesielt på at det må satses på økt 

forebyggende aktiviteter og 

hjemmerehabilitering, slik at folk kan bo 

lengre hjemme og klare seg selv i egen bolig. 

Dersom man ønsker en slik omprioritering av 

innsatsen må dette skje via en omstilling over noen år, som igjen vil kreve ytterligere ressurser som 

for eksempel ambulerende nattevakt, økt satsing på hjemmerehabilitering, dagtilbud, etc.  

En annen årsak kan være at den eldre del av befolkningen faktisk har fått et større behov for bistand. 

Det at sykehusene skriver ut pasienter tidligere til kommunalt hjelpeapparat medfører også at den 

medisinske behandlingen øker i omfang. Vi er usikre på om antall pasienter fra sykehusene faktisk 

har økt den senere tiden, men de som utskrives har større medisinske behov enn tidligere. Dette 

medfører igjen behov for økt innsats/ressurs for å gi et godt faglig tilbud. 

Hjemmebasert omsorg 

Oppgavene øker, antall brukere har økt jevnt de siste årene, og man merker at sykehusets 

utskrivingspraksis får følger for hjemmesykepleietjenester. Antall demente øker jevnt, og vi har 
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utfordringer med å gi disse et fullverdig tilbud. Det er ønskelig at man i nær framtid kan gi demente 

et dagtilbud. 

 Det er  oppnevnt et eget demensteam som har som oppgave å koordinere innsatsen på dette 

området. I tillegg har alle som jobber innenfor pleie og omsorg fått tilbud om å delta på 

demensopplæring via "Demensomsorgens ABC". Det satses tungt for å øke kompetansen på 

området. Demensteamet har blant annet  ønske om å utvikle pårørendeopplæringen, kanskje i 

samarbeid med andre kommuner i regionen. De er også opptatt av at det etableres dagtilbud for 

demente. 

Beregninger har vist at plassbehovet på sykeheimen fram mot 2025 vil være rimelig stabilt når man 

kun tar hensyn til den eldre del av befolkningen. Men samhandlingsreformen kommer til å forutsette 

økte oppgaver i kommunene.  Dette vil igjen påvirke trykket på sykeheimsplasser. Men målet med 

reformen var jo å redusere antall sykehusinnleggelser - det kan bare oppnås med en grundig satsing 

på forebyggende arbeid.  

Fysioterapi, forebygging og rehabilitering 

Tidligere utskriving fra sykehus som medfører en lengre rehabiliteringsperiode i kommunen 

medfører økt behov for fysioterapi. En dreining av tjenestetilbudene i retning av forebygging, 

helsefremming og rehabilitering vil også på sikt øke behovet for fysioterapitjenester, stikkord her er 

frisklivssentral, tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.  

Grong kommune har også fullt ut benyttet sine plasser på  Namdal rehabilitering, Høylandet. 

Erfaringene etter den økte bruken av plassene er gode, men det er fortsatt behov for å ha egne 

rehabiliteringsplasser på sykeheimen. Per i dag har vi 7 korttidsplasser, hvorav 2 skal ha et 

rehabiliteringstilbud. Disse plassene blir i økende grad benyttet av faste brukere som har behov for et 

fast rehabiliteringsopphold med forhåndsbestemte intervaller. Selv om vi ikke har særlig ventetid på 

rehabiliteringsplasser, kan man ikke se bort fra at en økning av antall 

dagplasser med rehabiliteringstiltak  kunne medført at eldre i større 

grad hadde klart seg i egen bolig over lengre tid. 

Kommunen har en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten har et overordnet ansvar 

for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2. Enheten er i dag etablert 

under fysikalsk avdeling og fungerer godt  i Grong kommune. 

Legekontoret 

Legekontoret  har i de senere årene  vært preget av at vi har hatt leger ute i permisjon.  For å sikre 

driften har vi hatt inne flere vikarer.  Denne tendensen vil fortsette i det kommende året og vi regner 

ikke med å ha tilbake  alle  fast ansatte  leger før i slutten av 2015. På kort sikt er dette 

uproblematisk, men det er uheldig for de pasientene som opplever at de ikke får time hos sin faste 

lege, og særlig for de som har behov for kontinuitet i behandlingstilbudet.  Kommuneoverlegen 

startet sitt arbeide i 2013 og dekker både Namsskogan og Grong kommuner.  Foreløpig har 

kommuneoverlegen kun 20 % stillingsressurs, det  bør vurderes om denne ressursen må økes, særlig 

med tanke på at det er mange oppgaver innenfor arbeidsområdet som bør gis prioritet. 
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Lokalitetene til legekontoret har, på tross av litt oppussing i 2011, stort renoveringsbehov. Det er 

fortsatt viktig å ha fokus på ideen om en samlokalisering av helsetilbudet i kommunen i et 

”Helsehus”, jf. Kommuneplanens handlingsdel med tiltak. Avklaringer relatert til 

samhandlingsreformen må dog foretas før det er mulig å gå videre på å se på et evt.  romprogram og 

innhold i et helsehus. 

Familiebasen 

På familiebasen har vi sett et økende behov for helsesøstertjenester.  Samtidig som de psykososiale 

tjenestene har jevnt over et høyt arbeidspress. Det har herfra blitt satset en del på å få systematisert 

demensteamets arbeide som en del av alderspsykiatrien. 

Helsestasjonens tilbud fungerer tilfredsstillende.  Allikevel er det viktig å ha fokus på at 

skolehelsetjenestens funksjon følges opp med evalueringer og utviklingstiltak for å bidra til trivsel i 

skolehverdagen. 

Boenhet for enslige mindreårige flyktinger (BEEM) 

Boenhet for enslige mindreårige flyktninger (BEEM) skal, ifølge kommunestyrevedtak , ta i mot  5 nye 

flyktinger hvert år fram mot 2016. . Alle disse blir integrert etter "Grong modellen". Det pågår en 

prosess hvor man  foreslår  å legge BEEM og avdeling F under samme  ledelse. På begge avdelingene 

er ansatte miljøarbeidere og man ser helt klare fordeler av å samorganisere. I tillegg er det forutsatt 

at ansatte på begge avdelingene skal bruke felles personalrom som er lokalisert på avdeling F.  

Forøvrig har vi fått gode tilbakemeldinger på det tilbudet vi gir til målgruppen. 

Folkehelsetilbud og Frisklivssentral 

Grong har et  tilbud både fra folkehelsekoordinator (i fellesskap med  Høylandet og Namsskogan) og 

frisklivssentral.  Tall fra HUNT- undersøkelsene viser at det er et markant behov for forebyggende 

helsearbeid, da blant annet overvekt, fedme, diabetes og rus  har økt markant de siste 20 årene, og 

dette er tilstander som ofte fører til økt sykdom.  Det er utarbeidet et grunnlagsdokument for 

folkehelseutfordringene som skal benyttes i kommuneplanarbeidet.  

En frisklivssentral kan være et tilbud i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Vi ønsker å 

videreføre  frisklivssentralen som et fast tilbud kommende år.  I forbindelse med en omorganisering 

av helse og omsorgstjenesten er det foreslått å foreta en gjennomgang av hele det forebyggende 

tilbudet i kommunen for å se om det finnes muligheter for samlokalisering og en bedre felles innsats 

på området. Slik det er i dag er innsatsen på det forebyggende arbeidet spredt på flere avdelinger i 

kommunen. I tillegg finnes det aktører på privat basis som driver innenfor samme område. 

Ungdomssatsingen 

Grong kommune har over tid satset mye ressurser på våre 

ungdommer, både i stillingsressurser og attraktive tiltak for 

ungdommen. Familiebasen spillere en sentral rolle i dette 

arbeidet. Vi har nå kommet til et tidspunkt hvor det er på tide 

å videreutvikle ungdomssatsingen. Spesielt har vi for eksempel 

drøftet hvordan vi kan oppnå å finne gode forebyggende 

løsninger som hindrer at ungdommer kommer ut av løp på 

videregående skole. Det er bekymringsfullt at det bor 

ungdommer i kommunen som ikke har noen tilbud i det hele 
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tatt.  Det bør satses videre innenfor dette feltet for å gi ungdommer et godt utgangspunkt for et 

framtidig liv. Vi bør snarest iverksette et prosjekt som har som formål å finne gode forebyggende 

løsninger og samtidig gi råd for å løse de utfordringene vi allerede har i dag 

Jordmor 

Jordmortjenesten kjøpes for tiden av Namsskogan kommune med 20 %.  Denne praksis har vi fulgt 

over en tid og er fornøyd med ordningen.  

Nav/Velferd 

NAV har jevnlig utviklet arbeidet med integreringsprogrammet, for å sikre overgangen til arbeid eller 

utdanning. Gjennom en styrking av ressursene har det vært mulig å sikre bedre råd og veiledning på 

dette området. Utfordringene framover blir å sikre tilgangen på arbeidsplasser, og kartlegge 

eventuelle andre utfordringer i integreringsarbeidet i kommunen.  

I 2012 begynte  kommunen arbeidet med å legge til rette for arbeid for sosialhjelp. Det er behov for å 

fortsette med dette arbeidet framover for å sikre god gjennomføring og samarbeid med andre 

avdelinger i kommunen.  

NAV og fylkeskommunen (oppfølgingstjenesten - OT) har underskrevet en samarbeidsavtale for å  

hindre frafall fra videregående skole (NyGiv satsingen), og jobber også tett opp mot denne gruppen. 

Det er viktig å få videreutviklet samarbeidet mellom familiebasen, NAV og OT.  

Avdeling for funksjonshemmede 

Ved avdeling for funksjonshemmede er det jobbet mye med å få et dagtilbud tilrettelagt for våre 

brukere til å fungere . Det er satt inn en ressursgruppe av ansatte som har hatt et spesielt fokus på 

dette. De har utarbeidet planer slik at det skal være forutsigbart både for brukere og ansatte hvilke 

oppgaver som skal utføres på de enkelte dagene. Det er imidlertid  utfordringer knyttet til det å finne 

arbeidsoppgaver som  brukerne kan  mestre.                                                                                                             

Denne gruppa har jobbet godt -  vi har nå et godt tilrettelagt dagtilbud  på  4 timer  4 dager i uka.  

Hovedutfordringer 

Det er flere store utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet.  Spesielt nevnes arbeidet med 

demensplanen 2015 og iverksetting av lokale tiltak for å oppfylle sentrale mål. Et tiltak i denne 

sammenheng er den pågående opplæring av alle ansatte innenfor pleie og omsorg gjennom 

"Demensomsorgens ABC" som har pågått siden 2012.  

En annen hovedutfordring er å starte med et systematisk forebyggende helsearbeid. Forannevnte 

beskrivelser av trykket på pleie og omsorgstjenester og at det i HUNT undersøkelser stadig avdekkes 

større behov for å forebygge må tas på alvor.  Vi er nødt til å begynne med et arbeid i den andre 

enden av behandlingsskalaen for å redusere  innleggelser på sykeheimer og sykehus. Det har liten 

hensikt å starte med de som allerede har behov for tjenestene, men tilbudene må rette seg mot de 

som kan få et framtidig behov for helsetjenester. Forslaget om å foreta en gjennomgang av hvilke 

tilbud som finnes i kommunen, og hvordan man best  kan få disse til å virke i et samspill kan være 

første steg på veien.  

Vi må tilrettelegge for at fagområdene skal bli så attraktive at vi får søkere til fagstillingene. Dette 

kan gjøres ved å bygge omdømme, bolyst og gjøre arbeidsoppgavene faglig utfordrende. 
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Samhandlingsutfordringene gjelder for hele Namdalsregionen og åpner for økt samarbeid over 

kommunegrenser i hele Namdalen og i vår egen region. Vi må ha fokus på at det åpnes for 

muligheter til å etablere egne lokale helsetilbud som kan finansieres gjennom samhandlingsmidlene. 

Fram mot 2016 må det arbeides aktivt med å etablere øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunen, gjerne i 

samarbeide med andre kommuner i vår region. 

 

Oppvekst  
 4 barnehager (Bergsmo, Harran, Ekker og Rønningen) 

 3 grunnskoler inkl. SFO 

 Musikk- og kulturskole 

 Voksenopplæring/undervisning flyktninger 

 Indre Namdal barnevern og PPT 
 

Det er til sammen ca. 110 årsverk innen nevnte fagområder i 2013. Lover, forskrifter og kommunale 
vedtak gir føringer for driften av områdene.  
 
NÅSITUASJONEN: 

Tjenesteproduksjon: Omfang: 

4 kommunale barnehager, ingen private Til sammen 118 barn 

3 grunnskoler 6 - 15 år Til sammen 267 elever 

Skolefritidsordninger (SFO) 56 barn, som utgjør 60,22% av elevtallet på   
1. - 4. trinn. 

Musikk- og kulturskolen 96 elever/elevplasser. I tillegg 19 elever på kortkurs 
vedr. hobbyaktiviteter. 

Voksenopplæringa 73 elever inkl. 12 enslige mindreårige. Elevtallet 
varierer, har vært over 100 elever på det meste. 
Undervisning i norsk og samf.fag, samt grunnskolefag 
for enslige mindreårige. 

Indre Namdal barnevern og PPT Antall saker varierer, men i juni 2013 var det: 
Barnevern: 66 aktive saker i Grong. 
PPT: 50 aktive saker i Grong. 

 
NÅSITUASJONEN FORTS.: 

Personalressurs: (2013) Årsverk: Ansatte: 

Barnehage 32,93 40 

Grunnskole 50,22 74 

Skolefritidsordningen 3,40 13 

Musikk- og kulturskolen 2,17 8 

Voksenopplæringa 7,58 10 

Barnevern og PPT 5,00 7 

Sum 108,65 161 

 
 
 
NOEN UTVIKLINGSTREKK: 
 
Barnehagene:  
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 Ca. 10 færre barn i Ekker/Rønningen høsten 2013 enn forrige 
barnehageår. Vil på sikt påvirke elevtallet på GBU.  

 Høyt sykefravær på Rønningen og Ekker. Utfordring å skaffe 
vikarer. 

 Kapasitet vedr. barnehagelokaler i Mediåområdet kan bli en 
utfordring dersom det kommer flere barn. 

 Utfordring å gi et godt tilbud til fremmedspråklige barn.  

 Satset mye på tidlig innsats de siste årene. 
 
Utviklingstrekk og utfordringer for grunnskolene: 
 
Elevtallsutvikling: 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Bergsmo 35 36 36 35 39 42 

Harran 37 35 38 37 33 34 

GBU 
barnetrinn 

 
105 

 
91 

 
88 

 
82 

 
88 

 
86 

GBU 
ungdomstr. 

 
90 

 
84 

 
92 

 
83 

 
74 

 
70 

GBU 195 175 180 165 162 156 

Grong 
kommune 

 
267 

 
246 

 
254 

 
237 

 
234 

 
232 

 
Utviklingstrekk og utfordringer grunnskolene forts.: 
 

 Nedgang i kommunens elevtallet, gjelder først og fremst for GBU. Økning Bergsmo og 
nedgang Harran. 

 Skolene oppnår gode faglige resultater. De siste årene like godt el. bedre resultat enn 
landsnivå vedr. nasjonale prøver. Bedre resultat enn fylkesnivået.  

 Grong har lav andel av elever som må ha spesialundervisning. Landsgj.snitt: 8,6%. Grong: 7%. 

 Godt læringsmiljø, men likevel noen utfordringer. Har gode rutiner på oppfølging av § 9 A i 
opplæringsloven vedr. skolemiljøet.  

 Skolene følger godt opp statlige satsingsområder (Bl.a,. 
leseutvikling, vurdering for læring, Ny giv/GNIST) 

 Grong deltar i interkommunalt samarbeid om 
kvalitetsutvikling i skolen, bl.a. kompetanseheving. 

 Flere minoritetsspråklige elever. Utfordring å få til god 
nok undervisning og integrering for disse elevene. 

 Fremtidig skolestruktur 

 Utfordringer ved lokalene til GBU 
 
 
Musikk- og kulturskolen: 
 

 Gode nok undervisningsrom er en utfordring. 
 
Voksenopplæringa: 
 

 Ei utfordring at elevtallet varierer innenfor samme skoleår.  

 Ulikt ståsted/bakgrunn medfører en utfordring i å gi god nok opplæring. 
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Avvirkingspotensiale 

 Flere på kvalifiseringsprogram inkl. norskopplæring blir snart ferdige med sitt program. Kan 
medføre at flere ønsker grunnskolekompetanse for å kunne ta videre utdanning. Kan bli en 
utfordring å organisere. 

 Undervisningslokalene oppleves som utilstrekkelige, både kvalitets- og kapasitetsmessig.  
 
Barnevern og PPT: 
 

 Antall saker i barnevernet er økende i Grong 

 Etter en tid med forholdsvis stabil bemanning i barnevernet, er det nå stort sykefravær. 

 Statlig satsing på barnevernet har medført flere stillinger innenfor barnevernet. 

 Også PPT sliter med sykefravær. 

 PPT/kommunene mangler logopedkompetanse 

 Ny lederstruktur vedtatt for IN barnevern og PPT.  

 
Grong kommune deltar i «Barnehage- og skoleeierprogrammet» i regi av 
Oppvekstprogrammet samt at en deltar i det interkommunale kvalitetsutviklingsarbeidet for 
Indre og Midtre Namdal der det bl.a. er fokus på tiltak som omhandler overgangen mellom 
grunnskole og videregående skole.  

Næring 

Næring består av jord, skog og annen næring.  Området har 4 ansatte, fordelt på 3,7 årsverk.    

Skogbruk 

Ressurser: 

De store skogressursene i Grong og Namdalen har opp gjennom tidene, og helt fram til i dag utgjort 

et vesentlig grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i Grong.  Av kommunens 1134 km2 

totalareal er ca 45 % produktiv skog, men på bare 45 % av denne eller ca. 200 km2 drives et aktivt 

skogbruk.  Øvrige skogarealer er enten vernet (ca. 40 km2) , eller er av tekniske eller økonomiske 

årsaker ikke egnet for kommersiell utnyttelse. 

Perioden ca. 1950 - 2000 kan sies å være skogbrukets glansperiode i moderne tid, med svært stor 

aktivitet, både når det gjelder veibygging, hogst, foryngelse, og skjøtsel av framtidsskogen, både i 

gårdsskogene og i firmaskogene.  I disse årene ble det årlig avvirket ca. 60.000 m2 i Grong, dette 

nivået er i årene etter 2000  redusert til ca. 15.000 m/år.  Redusert  realverdi, lav aktivitet, og 

inntekter utenom skogen  medfører at skogen etter hvert har fått mindre økonomisk betydning for 

den enkelte skogeier.  For samfunnet er verdien av skogen imidlertid svært stor; verdien av en m3 

tømmer dobles 12 ganger gjennom videreforedling.  Skognæringa regnes som den 3. største næringa 

i Trøndelag, og eksportverdien av produkter med skogen som råstoff er større enn for 

oppdrettsnæringa. 

Skogenes potensial 

Den store oppbyggingen av ny skog i glansperioden vil om 

20-30 år være høstingsklar.  Potensialet for avvirking vil da 

etter hvert være flere ganger større enn i "glansperioden", 

forutsatt god skjøtsel.  Skogens positive betydning for 

klimaet gjennom karbonbindingen vil øke tilsvarende; 

allerede i dag binder Norges skoger 50 % av landets CO2 
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utslipp.  

Utfordringene for skognæringa fram til dette skjer er mange:  Det må påregnes en lengre periode 

med lavere hogstaktivitet.  Kombinert med generelt svakere økonomi i næringa svekker dette 

muligheten for-  og evnen til  nødvendige investeringer i framtidsskogen.  Dette forsterkes både ved 

at skogeier i økende grad mangler et minimum av skogbrukskompetanse, ved at offentlig og privat 

veiledningsapparat er kraftig redusert, og ved at byråkratiet omkring skogbruket øker.  

Skogeiers forvalteransvar  

Skogeieren avgjør hvilke tiltak som skal gjennomføres i sin skog.  Skogbruket er en næring i særstilling 

m.h.t  langsiktighet. I dette ligger et særskilt behov for at skogeier har både grunnleggende 

fagkunnskap og evne til langsiktig tenkning for å sikre en skogfaglig, privatøkonomisk og 

samfunnstjenlig forvaltning av skogressursene. Tida og tilhøva har ført til at "den nye skogeieren" i 

stadig mindre grad innehar relevant skogkompetanse, og det ligger en alvorlig utfordring i dette.  

Erfaringen viser at skogressursene som følge av dette alt for ofte forvaltes på en mindre god måte, og 

at ressursoppbygging og verdiskaping lider under dette.  Mangel på skogkompetanse hos skogeier 

må derfor søkes kompensert på andre måter. 

Kommunens rolle 

Kommunen er skogbruksmyndighet på kommunenivå, og skal bl.a. se til at skogloven og dens 

forskrifter overholdes, og forvalte ulike økonomiske virkemidler til næringa.  Kommunen har også 

tradisjonelt hatt en betydelig veiledningsrolle, spesielt overfor gårdsskogeierne.  Som en følge av 

"den nye skogeieren" er veiledningsbehovet større enn noen gang.   Kommunen kan således være en 

viktig aktør i en periode hvor næringa har store utfordringer og behov for skogfaglig veiledning.  God 

kommunal kompetanse og nødvendig kapasitet vil derfor kunne bidra til at skogen som ressurs 

utvikles og ivaretas på en samfunnstjenlig og framtidsrettet måte.  

Framtidsutsikter 

Skogen er en fornybar og miljøvennlig ressurs, som i framtida  må forventes å få en renessanse, både 

som byggemateriale, som råstoff for en rekke kjente og  i dag ukjente produkter, som energikilde og 

som klimaelement.   Det vil være en framtidsrettet strategi å bidra til at denne ressursen ivaretas og 

utvikles på en måte som gagner framtidig verdiskaping og sysselsetting i distriktene.  

Jordbruk 

Bakgrunn: Landbruket i Grong 

• Over 200 landbrukseiendommer. 

• 79 foretak som søker om produksjonstilskudd. 

• Det drives 20.116 dekar jordbruksareal. Av dette 

utgjør 80% grovfôr, 19% korn og 1% potet/grønnsaker. 

5,5% av arealet drives økologisk (9,4% inkl. 

karensareal). 

• 55 gårdsbruk med husdyr. 

• I 2012 ble det levert 5 137 000 liter melk fra Grong. 

• 26 melketanker i Grong – 38 produsenter. Trenden er 

samdrift og melkerobot. 

• Gjennomsnittskvote: 267 tonn pr bruk. (Grong er nr 2 

i Nord-Trd på kvotestørrelse). 
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• Antall årskyr pr bruk: 34,0 i 2012. 11,7% av melkekyrne er økologiske. 

• 40 kjøttprodusenter i Grong. 

• I 2012 ble det produsert knapt 790 tonn kjøtt: Fordelt produksjon pr dyreslag:  

kylling 41% (326 t), svin 30% (240 t), storfe 25% (200 t) og lam 3,4% (27 t).  

• 115 sysselsatte innen jordbruk, skogbruk, fiske av 1216 sysselsatte i Grong, dvs 9,5 % av 

arbeidsstyrken i kommunen (2011). 

 

Verdiskaping i landbruket: 

Total førstehåndsverdi av husdyr- og planteproduksjon 2011 i Grong: knapt 61 mill. kr. 

I tillegg kommer førstehåndsverdien fra skogen. 

 

 

 

Status og utfordringer for jordbruket i Grong 

Jordbruket i Grong har mange dyktige og flinke gårdbrukere som forvalter sine ressurser på en 

framtidsrettet måte. Det viktigste for landbruksforvaltningen er å støtte opp under og bidra med en 

konstruktiv veiledning opp mot eierne av landbrukseiendommer. Nye eiere av landbrukseiendommer 

trenger noe mer veiledning enn før. Oppfølging av bo- og driveplikt, inkl. jordleieavtaler krever mer 

ressurser enn før. Selv om antall aktive bruk går noe ned, vil de gårdbrukerne som blir igjen, bli stadig 

mer profesjonelle bedriftsledere og kreve en noe annen form for veiledning enn før. Det er en 

tendens til at størrelsen og produksjonen på hvert enkelt gårdsbruk øker. 

 

Den største utfordringa jordbruket i Grong har, er nedgangen i antall aktive gårdbrukere (som søker 

produksjonstilskudd). Dette truer bosetting, direkte og indirekte sysselsetting, samt generell 
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næringsutvikling, da jordbruket står for en relativt stor del av sysselsettinga i kommunen.  Vi står nå i 

fare for at ledige jordbruksarealer ikke blir brukt, dette vil føre til gjengroing og er en trussel mot et 

åpent kulturlandskap og biologisk mangfold. Beitenæringene er dessuten sterkt presset i forhold til 

rovdyr-problematikken. Mange av gårdbrukerne står i tillegg snart ovenfor et generasjonsskifte.   

En annen utfordring er å motivere til og bevare et aktivt jordbruksmiljø i regionen. Og ikke minst 

skape et positivt omdømme av landbruket lokalt og ikke minst innenfor landbruksnæringa selv. 

 

Oppsummering utviklingstrender 

 Færre bruk med produksjon 

 Større antall dyr og areal pr bruk 

 Større produksjon pr bruk 

 Stor investeringslyst, både ved hjelp av BU-midler og annen finansiering 

 Ny produksjon i Grong: Kylling fra 2008 

 Beitenæring mot rovdyr 

Næring 

Antall sysselsatte innen næringslivet  i Grong har vært ganske stabilt de siste 10 årene fra 2001 til 

2011.  Totalt antall sysselsatte i 2001 var 1.212 stk, mens det i 2011 var sysselsatt 9 fler, 1221 stk. 

dvs. en økning på 0.74%.  Gjennomsnittet for landet i samme tidsperiode var en økning på 13% og 

Indre Namdal inkl. Grong hadde en vekst på 0.02%. Det har vært forskjellig utvikling innenfor ulike 

næringer, der landbruk, kraft og vannforsyning, bygg- og anlegg samt offentlig administrasjon og 

undervisning  har gått tilbake.  Det har vært vekst i helse- og sosialtjenester, finans, transport, 

eiendom samt  varehandel og hotell.  
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Næringsstrukturen i Grong sammenlignet med resten av landet, viser at vi har en større andel  

landbruk og undervisning enn landet forøvrig. Antall ansatte innen undervisning er høyt da vi har 

både Namdals folkehøgskole og Grong videregående skole i tillegg til barne- og ungdomskolene.  

Selv om figuren over viser at varehandel og hotell er en betydelig arbeidsplass i Grong, så ligger vi en 

god del under landet forøvrig.  For industri, helse- og sosialtjenester og offentlig administrasjon, så 

ligger vi ganske på landsgjennomsnittet. Prognoser på landsbasis viser en fortsatt nedgang i 

primærnæringene, samt en liten nedgang i sekundærnæringene.  Det er ulike former for 

tjenesteproduksjon som forventes å øke. Skal vi klare å erstatte tapte arbeidsplasser,  er det er 

naturlig å tenke at  innsatsen må rettes mot å skape nye arbeidsplasser innenfor de områdene der 

det forventes vekst. Innenfor tjenesteproduksjon forventes det en nedgang i offentlig sektor, slik at 

økning av arbeidsplasser må skje i privat sektor.  

Omsetningen i bedriftene i Grong har vært stigende. Diagrammet er ikke justert for prisstigningen, 

men omregnet til 2011-kroner ville omsetningen i 2003 vært på 465 mill. Det har derfor vært stor 

vekst i omsetningen i næringslivet i perioden selv om en korrigerer for prisstigningen.  Det ventes en 

dempet veksttakt i nasjonal økonomi fremover, noe som forventes å bli merkbart også lokalt.  
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Regionsenter 

Fremveksten av Grong som regionsenter startet med etablering av Grong videregående skole og 

Grong kjøpesenter først på 1980-tallet.  Videre er Grong et trafikkmessig knutepunkt ut fra 

beliggenhet, utbygde veier og jernbane.  

Det har vært ca. en dobling av detaljhandelsomsetningen fra 2003 til 2011.  Endringen fra 2007 til 

2008 skyldes at omsetning av drivstoff ble flyttet over fra motorkjøretøyer til detaljhandel, og dette 

utgjør en stor andel av økningen. Omsetning av motorkjøretøyer har stor betydning for samlet 

omsetning i kommunen.   
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Figuren under viser størrelsen på detaljhandel pr innbygger i Grong sammenlignet med andre 

byer/tettsteder i Nord-Trøndelag. Dette viser hvor stor handel som faktisk foregår i Grong sett opp 

mot hvor mange som bor i kommunen. Byene er selvfølgelig sterke konkurrenter med sitt store 

varetilbud, men det er forholdsvis høy detaljhandelsomsetning i Grong.  

 

Et velfungerende arbeidsmarked er viktig for samhandling regionsenter og omland. 

Det er innpendling fra alle våre nabokommuner, mest fra Overhalla, Snåsa og Høylandet, mens 

Grongningene for det meste pendler til Overhalla og Namsos, se figur.  

Innpendling fra nabokommuner
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Del 3: Visjon, mål og tiltak 

Visjon og politikkområder 
I planprogrammet er det tatt frem 7 tema som fokusområder for kommuneplanen.  Disse 

temaene er: 

 Befolkningsutvikling 

 Verdiskaping og næringsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Klima og energi 

 Tettstedsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

Arbeidet med ny kommuneplan samfunnsdel ble igangsatt med utvikling av kommunens 

visjon og gjennomgang av de ulike temaområdene fra planprogrammet.  Det ble tatt 

utgangspunkt i bolystprosjektets kartlegging av Grong sitt omdømme, der det fremgikk at 

96% av innbyggerne har et positivt inntrykk av Grong som sitt hjemsted, og i omlandet har 

92% et positivt inntrykk av Grong.  Det ble videre spurt om viktige stedskvaliteter og det ble 

ut fra undersøkelsen bestemt en posisjon som Grong skal arbeide for å innta: Grong - det 

energiske og gjestefrie møtestedet i Namdalen.  

Med bakgrunn i dette og planstrategien, ble det utarbeidet et forslag til visjon samt at det 

ble satt fokus på 5 politikkområder.  Arbeidet ble gjort gjennom to prosessmøter med 

deltakelse fra både næringsliv, lag og organisasjoner samt kommunens politiske og 

administrative  ledelse.  Forslaget ble senere vedtatt av kommunestyret den 30.05.13. 

 

Visjon for Grong kommune:  
Grong - et aktivt og robust regionsenter med 
livskvalitet og mangfold 
Politikkområder: næring, kultur, helse, oppvekst og 
regionsenter. 
 

Det er utarbeidet hovedmål, delmål og tiltak innenfor hvert politikkområde.  Målene gjelder 

for hele perioden, mens tiltakene gjelder for 4 år. I tiltaksplanen er det satt opp "Ansvarlig".  

Dette er ansvar for å sette i gang med tiltaket, og for å trekke med seg naturlige 

samarbeidspartnere.,   
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Politikkområde kultur 
Prosessamling den 06. juni og 02. oktober 2013

 

HOVEDMÅL FOR KOMMUNEPLANENS KULTURDEL:  

I 2020 SKAL ALLE KUNNE DELTA I ET ÅPENT OG RIKT KULTURLIV 

Hovedmålet skal nås gjennom 3 delmål og tilhørende tiltak: 

Delmål 1. GODT TILRETTELAGTE LOKALE OG REGIONALE KULTURARENAER 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Realisere kulturbygget som et aktivt møtested med bla. kultursal, 
aktivt bibliotek og kino 

2014-
2017 

Grong 
kommune 

2 Realisere regionalt skianlegg for  langrenn og skiskyting på Bjørgan 2014-
2017 

Grong IL og 
Snåsa ssl 

3 Utarbeide retningslinjer for aktivitetsbasert tilskudd til 
grendehus/skytterhus 

2015 GK 

4 Videreutvikle kulturverninstitusjonene (Grong bygdamuseum, 
Gløshaug kirke, Namsen Laksakvarium, museumsdelen) i Grong til å 
samarbeide om  kulturarv og reiseliv  

2014-
2017 

GK i 
samarbeid 
med  lag/for. 
og Grong 
fritid 

 

Delmål 2. LEGGE TILRETTE FOR ET AKTIVT OG ÅPENT LAG OG FORENINGSLIV  
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Videreutvikle eksisterende turtraseer og ferdselsløyper i samarbeid 
med grunneiere, lag og foreninger sommer og vinter 

2014/2015 GK 

2 Ungdomsklubben - større pott til inkludering av ungdommen 2015 GK 

3 Gjennomføre et årlig oppstartmøte med lag og foreninger der det 
bl.a. skal arbeides med hvordan inkludere nye innbyggere 

2014-2017 GK 

4 Arbeide for økt forebyggende helsearbeid gjennom utvikling av en 
sterkere samhandling mellom kultur,  helse/omsorg og oppvekst 

2014-2017 GK  

5 Opprettholde  kulturmidlene til barn og unge 2015-2017 GK 

6 Videreutvikle informasjonsarbeid på internett 2014-2017 GK  
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Delmål 3. STØTTE OG UTVIKLE STØRRE LOKALE ARRANGEMENT 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Arbeide for å opprette økonomisk støtteordninger til større 
arrangement 

2015-
2017 

GK  

2 Tilrettelegge infrastrukturen  på scener og saler for større 
arrangementer  

2016-
2017 

Huseiere 

 

Politikkområde helse 
Prosessamling den 11.juni og 03.oktober 2013 

 

HOVEDMÅL FOR KOMMUNEPLANENS HELSEDEL: 
 
INNEN 2020 SKAL BEFOLKNINGEN VÆRE I STAND TIL Å MESTRE 
EGET LIV 
  

Hovedmålet skal nås gjennom 5 delmål og tilhørende tiltak: 

Delmål 1: OPPNÅ GODE LEVEVANER 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 
1 Rusforebyggende tiltak i hht forslag i felles rusplan for Indre 

Namdal 
2014-
2017 

GK 

2 Økt direkteveiledning av ungdom, enten individuelt eller i grupper, 
med fokus på gode levevaner.  

2014-
2017 

GK 

3 Kostholdsveiledning gjennom bl.a. Bra mat kurs i regi av 
Frisksentralen, Fiskesprellkurs til lærere, foreldre og ungdom.  

2014 GK 
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Delmål 2:  FAMILIENE SKAL VÆRE I STAND TIL Å MESTRE UTFORDRINGER I 
ULIKE LIVSFASER   
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Legge til rette for tiltak som kan gi praktisk bistand/veiledning i 
hjemmet. Satse på HEFTIG(Helsefremming og tidlig innsats i 
Grong)  som arbeidsmetode.  

2014-
2017 

GK 

2 Etablere innsatsteam som kartlegger familienes ressurser og 
utfordringer  

2015-
2017 

GK 

 

Delmål 3: REHABILITERING OG FOREBYGGING SKAL VÆRE STYRKET PÅ ALLE 
NIVÅ 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Styrke det forebyggende psykiske helsearbeidet, spesiell fokus på  
skolehelsetjenesten. 

2014-
2017 

GK 

2 Videreutvikle arbeidet med å endre levevaner. Tilby 
treningsgrupper, kostholdskurs, motiverende samtaler, KiD-kurs 
(Kurs i mestring av depresjon) 

2014-
2017 

GK 

3 Bedre samordning og markedsføring av de mange forebyggende 
tilbud i kommunen (både interne/eksterne) 

2014-
2015 

GK 

 

Delmål 4: TILBY VARIERTE OG HELSEFREMMENDE TJENESTER 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 
1 Planlegge dag-  og aktivitetstilbud til alle aldersgrupper i samarbeid 

med frivillige 
2014-
2017 

GK i 
samarbeid 
med frivillige 

2 Lage en kompetanseplan for feltet  helsefremmende tiltak  2014 GK 

3  Innsatsteam for eldre over 75 år som skal jobbe helsefremmende i 
heimene for å styrke egenmestring og bevare funksjonsnivået 
lengst mulig 

2014-
2017 

GK 

 

Delmål 5:  TILBY EN HELSETJENESTE SOM SAMHANDLER MELLOM PRIVATE, 
FRIVILLIGE OG OFFENTLIGE AKTØRER. 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Etablere et samarbeidsforum med frivillige lag og foreninger for å 
drøfte tiltak og samarbeid innenfor varierte helsetjenester.  

2014-
2017 

GK i samarb. 
med 
lag/foreninger 

2 Motivere kommunens innbyggere til deltakelse i frivillig 
engasjement gjennom varierte tiltak.  

2014-
2017 

GK i samarb. 
med  frivillig 
sektor 

3 Samarbeidsavtale inngås med private aktører der de kan være 
med på forsterke/bedre kommunens tjenester  

2014-
2017 

GK i samarb. 
med  frivillige, 
bedrifter 
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Politikkområde oppvekst 
Prosessamling den 12.juni og 15.oktober 2013 

HOVEDMÅL FOR 

KOMMUNEPLANENS 

OPPVEKSTDEL: 

INNEN 2020 SKAL BARN OG 

UNGE OPPLEVE MESTRING OG 

TILHØRIGHET I HVERDAGEN  

Hovedmålet skal nås gjennom 5 delmål og tilhørende tiltak: 

Delmål 1:     ANSVARLIGGJØRE VOKSNE FOR Å SKAPE RELASJONER 

OG                           MESTRING PÅ ULIKE ARENAER 

Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Lage plan for og gjennomføre tiltak for å heve 

relasjonskompetansen hos alle ansatte i Grong kommune 

som jobber med barn og unge  

2014-

2017 

GK 

2 Legge til rette for arenaer for barn/unge der alle får være 

med 

2014-

2017 

GK 

3 Prioritere god klasseledelse i skolene, bl.a. ved å 

gjennomføre "Positiv atferd, støttende læringsmiljø og 

samhandling "(PALS) og "Respekt, omsorg og ansvar" (ROA) 

2014 -

2017 

GK 

 

Delmål 2:FORESATTE I GRONG SKAL FÅ TILBUD OM VEILEDNING I 

ALLE                           FASER AV BARN OG UNGES OPPVEKST 

Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Videreutvikle modellkommuneforsøket til en lokal modell for 

observasjon, veiledning og tilbud om tiltak for barn og unge med 

særlige behov. 

2015-

2017 

GK 

2 Utvikle tilbud om foreldreveiledning   2014- 

2015 

GK 

 

Delmål 3:     TILBY TJENESTER SOM BIDRAR TIL AT ALLE BLIR KVALIFISERT 

FOR                         VIDEREUTDANNING, JOBB ELLER AKTIVITET 

Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Videreutvikle hjelpetjenesten YES 

 

2014-

2017 

GK 

2 Lage opplegg for skreddersøm av alternative kvalifiseringsløp 2014- GK 
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2017 

3 Arbeide for å få opprettet flere lærlingeplasser i Grong. 2014-

2017 

GK i samarb. 

med 

næringslivet 

 

Delmål 4:     GRONG SKAL HA GODE RESULTAT PÅ KARTLEGGING AV 

ELEVENES                PRESTASJONER OG LÆRINGSMILJØ 

Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Utrede kostnader og evt. foreslå innføring av gratis skolemat. 2015 GK 

2 Planlegge og gjennomføre mer  fysisk aktivitet i løpet av 

skoledagen. 

Høst -14 

 - 2017 

 

GK 

3 Arbeide for å ha kvalifiserte pedagoger  2014 - 

2017 

GK 

 

Delmål 5:     TIDLIG INNSATS FOR Å MØTE ULIKE UTFORDRINGER HOS BARN 

OG UNGE 

Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 

1 Utarbeide plan og sette i verk tilpasset opplegg  for barn med 

spesielle behov 

2014-

2017 

GK 

2 Videreutvikle  helsestasjonens arbeid  i grunnskolen 2014 -

2017 

GK 

3 Utvikle en holdningskampanje for å sikre at hjelp tas i bruk tidligst 

mulig.   

2014- 

2017 

GK 

 

Politikkområde næring 
Prosessamling den 05.juni og 17.oktober 2013 
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HOVEDMÅL FOR KOMMUNEPLANENS NÆRINGSDEL: 

INNEN 2020 SKAL GRONG HA VEKST I VERDISKAPINGEN LIK 

LANDSGJENNOMSNITTET OG EN ØKNING I ARBEIDSPLASSER  

Hovedmålet skal nås gjennom 5 delmål og tilhørende tiltak: 

Delmål 1.ØKT  OMSETNING OG EN ØKNING AV NYE ARBEIDSPLASSER I 
PRIVAT SEKTOR. 
Nr Tiltak Tid Ansvar 

1 Innføre en serviceerklæring som sikrer rask kommunal 
saksbehandling med god kvalitet 

2014 GK 
 

2 Etablere en aktiv og inkluderende næringshage i samarbeid med 
Namdalshagen 

2014 - 
2017 

GK i 
samarb. 

med 
Namdalsha

gen 

3 Utvikle Grong næringspark 2014 - 
2017 

GK i 
samarbeid 

med 
bedrifter 

 

Delmål 2. VIDEREUTVIKLE BJØRGAN SOM HELÅRS REISELIVSDESTINASJON. 
Nr Tiltak Tid Ansvar 

1 Tilrettelegge for sykkelaktiviteter og andre sommertilbud 2016 Private 
aktører 

2 Utvikling av flere tilbud på Bjørgan  2014- 
2017 

Private 
aktører 

3 Støtte opp om utvikling av regionalt skianlegg for langrenn og 
skiskyting på Bjørgan 

2014-
2017 

GK 

4 Næringsinteresser på Bjørgan og øvrig næringsliv etablerer et utval 
for felles utvikling.  Dette skal bl.a. arbeide med innføring av 
kurtaxsystem i Grong.  

2015 – 
2017 

GNF 

 

Delmål 3. DET MÅ LEGGES TILRETTE FOR EN MER OFFENSIV UTNYTTELSE AV 
NATURRESSURSENE, HERUNDER MINERALER.   
Nr Tiltak Tid Ansvar 

1 Arbeide for tilfredsstillende infrastruktur for utnyttelse av 
naturressurser (vei, terminal) 

2014-
2017 

GK i samarbeid 
med  

Private aktører 

2 Bedre tilretteleggelse/utnyttelse av jakt- og fisketilbud, sikre 
allmennheten tilgang 

2014 - 
2017 

Rettighetshavere/ 
grunneiere 

3 Arbeide for å få mer adgang til og lokal styring av kommunens 
naturressurser 

2014-
2017 

GK 

4 Bidra til positiv omdømmebygging rundt laksen og laksefiske 2015 – 
2017 

GK med private 
interesser 
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Delmål 4. ØKT SAMHANDLING, KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING I 
NÆRINGSLIVET. 
NR Tiltak Tid Ansvar 

1 Arbeide for  et sterkere samarbeid i næringslivet gjennom 
Grong næringsforening, samt videreutvikle samarbeidet 
mellom Grong næringsforening og skolene, og med 
næringslivet i nabokommunene.  

2014-
2017 

Grong 
næringsforening 

(GNF) 

2 Arbeide for å skape et positivt omdømme for kommune og 
næringsliv   

2014-
2017 

GK i samarbeid 
med GNF 

 

Delmål 5. BIDRA TIL Å STYRKE ØKONOMIEN I PRIMÆRNÆRINGENE. 
Nr Tiltak Tid Ansvar 

1 Etablere samarbeid på jord/skog for  IN-kommunene for å sikre 
nok og riktig kompetanse i regionen 

2014-
2017 

GK 

2 Være aktiv i kampen for en endret rovdyrpolitikk 2014-
2017 

GK i 
samarbeid 

med  
Faglag 

3 Styrke og forenkle velferdsordningene i landbruket 2014-
2017 

GK i 
samarbeid 

med  
Faglag 

 

Politikkområde regionsenter 

 

Prosessamling den 13.juni  og den 17.oktober 2013 

HOVEDMÅL FOR KOMMUNEPLANENS SATSING PÅ REGIONSENTER: 

INNEN 2020 SKAL GRONG UTVIKLES TIL ET PROAKTIVT OG RAUST 

REGIONSENTER MED FOKUS PÅ VERDISKAPING 

Hovedmålet skal nås gjennom 5 delmål og tilhørende tiltak: 

Delmål 1. LEGGE BEDRE TILRETTE FOR ETABLERING AV PRIVAT NÆRINGSLIV, 
BL.A. BEDRE TILGANG PÅ INNSATSKAPITAL. 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvar 

1 Jobbe politisk for å få økt innsatskapital (stat, fylke, 2014 - GK 
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lokale/regionale, bedrifter investere i nyetablerere) samt 
markedsføre det som finnes i dag av muligheter 

2017 

2 Etablere investeringsselskap med privat kapital 2014 GNF 

3 Være pådriver for igangsetting av nye boligprosjekter 2014-
2017 

GK 

 

Delmål 2. ØKE ANTALL KOMPETANSEARBEIDSPLASSER I REGIONEN. 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvar 

1 Etablere miljø med fokus på forskning og utvikling, søke 
prosjekter, være i forkant 

 GK i 
samarbeid 
med  GNF 

3 Jobbe politisk for statlige arbeidsplasser 2014-17 GK 

 

 

Delmål 3. VIDEREUTVIKLE GVS SOM EN MØTEPLASS FOR KOMPETANSE * 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvarlig 
1 Videreutvikle samarbeidet med høyskoler/universitet 2014-

2017 
GVS 

2 Arbeide for å beholde en bred og stabil  tilbudsstruktur 2014-2017 GVS 

3 Utvikle kurspakker innen naturbruk og næringsbasert sportsfiske 
sammen med private aktører  

2014 GVS 

*Tiltakene er utviklet sammen med Grong videregående skole 

 

Delmål 4. STIMULERE TIL Å OPPRETTHOLDE OG VIDEREUTVKLE ET BREDT 
HANDELS- OG TJENESTETILBUD. 
Nr Tiltak Tidsrom Ansvar 

1 Grong kommune skal ta en aktiv rolle for å styrke Grong som 
regionsenter.  

2014-
2017 

GK 

2 Holdningskampanje for å handle lokalt 
Bistå bedrifter som ønsker å levere anbud til offentlige innkjøp 

2014-
2017 

GNF 
GK 

 


