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Varsel om oppstart av planarbeid
Andelsleilighet
i Rønningen
borettslag
selges
Rønningen borettslag ligger midt
mellom Grong sentrum og Grong
stasjon, i relativ nærhet til kommunesenteret Medjå, med asfaltert
gangvei til alle sentrumsfasiliteter.
Boligen er en horisontaldelt
tomannsbolig, den aktuelle leiligheten ligger i første etasje og er
nyrestaurert, den holder en gjennomgående god standard.
Primærareal: 72kvm
Bruksareal: 75 kvm
Fellesutgifter: 5.100,Prisantydning: 620.000,Andel fellesgjeld: 63.271,Adresse: Rønningenvegen 5
Fellesvisning 11.03.2020 klokken 15.30-16.30. For mer informasjon, kontakt Grong kommune v/
Sigve Hallager, mob: 97144913.
E-post: sigve.hallager@grong.
kommune.no. Grong kommune
forbeholder seg retten til å forkaste
samtlige bud.

Tilkallingsvikarer
- renhold

Grong kommune har behov for tilkallingsvikarer innen renhold, og det vil være aktuelt
med jobb på flere av kommunens bygninger, og forflytninger mellom byggene må
påregnes. Daglig renhold etter oppsatt
renholdsplan. Vi forsøker å legge til rette
for arbeid på dagtid, men arbeid på kveldstid må påregnes. Søkere bør ha relevant
erfaring, ha god norsk muntlig og skriftlig
framstillingsevne, og det er en fordel med
kjennskap til bruk av renholdsmaskiner.
Lønn etter gjeldende vilkår. Nærmere opplysninger om stillingen og søknadsskjema
finner du på Grong kommune sine nettsider, www.grong.kommune.no.
Søknader behandles fortløpende, og
det er av den grunn smart å søke så raskt
som mulig. Søknadsfristen er 30. mars
2020.

Ferievikarer
grønt/boliger/bygg
Grong kommune teknisk avdeling,
søker etter sommervikarer innen fagområdene grønt/bolig/bygg, i tidsperioden 01.05.2020-31.08.2020,
Vi trenger folk i to forskjellige kategorier:
1.
Vedlikehold av grønt anlegg,
periode mai-august.
2.
Vedlikehold av kommunale bygg
og boliger, samt enkle vaktmesteroppgaver, juni-august.
Felles elektronisk søknad for alle
stillinger, men det må oppgis ønsket
arbeidssted:
•
Søkere må være forberedt å få
arbeidsoppgaver etter behov.
•
Vi søker primært etter skoleungdom og studenter.
•
Søkere med førerkort og egen
disponert bil oppfordres til å søke.
•
Søker med lift kurs oppfordres til
å søke, disse vil bli prioritert.
•
Det må oppgis ønsket arbeidsperiode i søknaden. Om det er
perioder man ikke kan jobbe, må
det framkomme av søknaden.
Søker via elektronisk søknadsskjema på www.grong.kommune.no
innen 30.03.2020.

Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet

Grong kommune har startet arbeidet med rullering av «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet». Planen inneholder en
oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt potensielle fremtidige anlegg og områder. Planen setter også
fokus på fysisk aktivitet og folkehelse.

Prioritering

Gjeldende plan ble vedtatt i 2016, og det er nå

påkrevd med en rullering. I anledning planarbeidet er idrettslag, lag og foreninger i kommunen tilskrevet ved brev/e-post, og de er
bedt om å komme med innspill til hvilke tiltak/områder de ønsker prioritert de kommende år. Innspillene vil sammen med kommunens prioriteringer danne grunnlag for et
nytt planforslaget.

Offentlig ettersyn

Planforslaget vil bli tatt opp til politisk førstegangsbehandling i formannskapets møte den

Møter i Grong
kommunestyre

Neste møter i Grong kommunestyre er 12. mars, 23. april 28. mai
og 18. juni. 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 Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør

16.06.2020, og planen vil ligge ute til offentlig
ettersyn til over sommeren. Offentlig ettersyn
vil bli varslet både i Grongnytt og på Grong
kommunes hjemmeside samt at berørte lag
og foreninger vil bli varslet skriftlig.

Behandles i oktober

Saken forventes sluttbehandlet i kommunestyret den 15.10.2020. Dersom du har spørsmål i saken ta kontakt med Sigve Hallager på
telefon 971 44 913 eller e-post: sigve.hallager@grong.kommune.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/kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg 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 8. mai.
Frist for lag og foreninger blir 27. april.
⚫ 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.
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Skolefritidsordning
Grong kommune har
skolefritidsordninger
ved kommunens skoler.
Det kan søkes plass i skolefritidsordningen ved Harran oppvekstsenter og ved
Grong barne- og ungdomsskole.
Det kan søkes på følgende tilbud:
100 % Alle dager
80 %. 4 dager i uka
60 % 3 dager i uka
40 % 2 dager i uka
«Ettermiddagsplass»
«Korttidsplass»
Nærmere informasjon ved den
enkelte skole. Felles elektronisk søknadsskjema for SFO finnes på Grong
kommunes hjemmeside: www.grong.
kommune.no

«Sjå på mæ, sjå ka æ kainn!»

Tirsdag 10. mars er det barnehagedagen 2020. I år er temaet «ulike sammen».
Rønningen kulturbarnehage markerer
dagen med egen kunstutstilling. Vi inviterer til åpning av kunstutstilling på Kuben
kulturhus tirsdag 10.mars kl. 17.30. Vi
ønsker å vise noe av mangfoldet som barnehagen har å by på.
Ungene får prøve ulike materialer og
gjør egne erfaringer ut i fra sitt ståsted. Alle
produktene blir veldig forskjellige. Nå holder vi på med å tegne, male, klippe, lime,
gips, leire og gjenbruk av materialer. I til-

Livsglededag for barn

legg lages det hele tiden ulike kunstverk
med både lego, perler, klosser, sand, snø og
det som ellers er tilgjengelig. Vi ser at
ungene har en glede og iver i seg når de får
utfolde seg. Og mestringsopplevelsene er
store.
Rønningen kulturbarnehage er ulike
sammen - både i tanker, meninger og hvordan vi utrykker oss. Vi har et stort mangfold. Dette kommer nå til uttrykk i mange
forskjellige kunstverk.

Ekkermesterskap på ski
Den 28. januar hadde vi Ekkermesterskap på ski på Ekker barnehage.
Da gjennomførte vi en kjempefin dag med
ski- og akeaktiviteter både for små og store.
Vi kronet det hele med et felles måltid rundt
bålet. Da de foregående Ekkermesterska-

Søknadsfrist 1. april 2020.
Tilbud / satser pr. 01.01.2020
Helplass kr 2 360
80 % plass kr 2 150
60 % plass kr 1 740
40 % plass kr 1 260
Ettermiddagstilbud kr 1 890
Korttidstilbud kr 705
Kjøp av enkeltdager kr 220. For sein
henting kr 220.
Søskenmoderasjon 1. søsken: 30 %
moderasjon 2 eller flere søsken: 50 %
moderasjon.
Ønsker dere mere info kan dere kontakte:
Inger Johanne Einarsen Leder SFO
Grong barne- og ungdomsskole mob:
947 91 469.
Inger Marie Aune Leder SFO Harran
oppvekstsenter mob: 909 64 701.

pene dessverre har regnet bort, hadde vi i år
strålende solskinn og fint føre. Vi vil takke
både grunneier og løypekjører for fantastiske spor på økra.

Vi på Ekker barnehage har vært så heldige å ha besøk
av 25 elever fra helse- og oppvekstfag og barne- og
ungdomsarbeiderfag ved Grong videregående skole.
Den 31. januar var de her og gjennomførte livsglededag for barn sammen
med oss. Der ble elevene delt i grupper
der de hadde ansvar for planlegging og
gjennomføring av diverse aktiviteter
(aking, lassokasting, ball-leik, skomaker

og matlaging) sammen med barna. Her
var det masse aktivitet og en fantastisk
stemning hele dagen. Elevene fra GVS
skal ha veldig mye skryt for gjennomføringen av dagen og vi er veldig glede for
å ha dette samarbeidet med GVS.
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Grong får beholde inntektene fra vannkraften
Regjeringen har nå bestemt
at de legger vekk forslaget fra
Sanderud-utvalgets innstilling
om beskatning av vannkraft.
Dette er vi i Grong, og andre vannkraftkommuner svært fornøyde med. Dette gjør at vi
får beholde inntekten vi har på vannkraften
som vi har i dag.

Sanderud-utvalget

Sanderud-utvalget har gått gjennom skattleggingen av vannkraften og fordelingen av
inntektene som kommunene, fylkene og
Staten får fra vannkraften. Sanderud - utvalget foreslo å endre på vannkraftkommunenes konsesjonsbaserte ordninger. De foreslo
med andre ord å endre på den samfunnskontrakten kommuner med vannkraftressurser

har inngått med storsamfunnet. Utvalget
foreslo også å endre eiendomsskatten, og
dette ville medført en inntektsreduksjon på
1 530 millioner kroner hvert år for vertskommunene. Hvis vi også tar avviklingen av konsesjonsordningene med i betraktning, er det
snakk om et årlig skattetap på 3 660 millioner kroner. Staten, på sin side, ville få økt
inntektene med 4 400 millioner kroner hvert
år. Utvalget foreslo en overføring av nær
samtlige vertskommuneinntekter til staten.

Formannskapets syn

Grong kommune sitt formannskap har drøftet saken i sitt møte 21.november 2019. På
bakgrunn av drøftingen ble det sendt inn en
høring på saken. Her skriver vi blant annet;
«Grong kommune er en av distriktskommunene som har båret belastningen av
vannkraftutbygging. Kommunen har godtatt

denne belastningen, bl.a. ved at det gjennom
lovpålagt konsesjonskraft og konsesjonsavgiftsordninger er stilt årlige og sikre kompensasjonsordninger. For Grong kommune
vil forslagene i utvalgets innstilling innebære at Grong kommune taper ca. 6,1 av 8
millioner i årlige kompensasjoner. Det er
mye for en liten distriktskommune. Det virker urimelig at Staten skal ta inn det som tas
fra kommunene i form av øket grunnrenteskatt.
Grong kommune mener forslagene om å
avvikle kommunenes konsesjonsbaserte
ordninger er i strid med den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn og de distrikt som har
avstått sine naturressurser. En slik avvikling
vil også være i strid med Grunnlovens forbud
mot å gi lover tilbakevirkende kraft, og bør i
så fall kunne gjelde for nye konsesjoner.

Fakturering fra Grong kommune
Forfall for 1. kvartal
kommunaleavgifter 2020
(Vann, kloakk, feiing, renovasjon, eiendomsskatt osv)
er utsatt til 31.3.2020.
Utsettelsen skyldes at vi nå er i ferd med å
vedta nye takster for eiendomsskatt fom
2020. For å få med de nye takstene også for
1. kvartalet så valgte vi å utsette fakturering
og betalingsfristen noe. Øvrige betalingsfrister for kommunale avgifter 2020 blir
som tidligere år 20.5, 20.8 og 20.11.

Eiendomsskatt

Nye eiendomsskattetakster blir sendt ut fra
oss etter at disse er fastsatt senest 29.2.2020.
I tillegg til taksten ligger det ved et enkelte

informasjonsskriv. Vi legger også ut en del
informasjon på kommunens hjemmeside.
Ta kontakt med kommunens servicekontor
på telefon 74 31 21 00 eller pr. epost til postmottak@grong.kommune.no for å få tilsendt vedtatte rammer og retningslinjer for
taksering i Grong kommunen dersom du
ønsker å motta disse skriftlig.
Har du spørsmål om selve takstgrunnlaget så ta kontakt med Tone Røttesmo på
epost tone.rottesmo@grong.kommune.no
eller pr. telefon 94 79 16 59.
Ønsker du å klage på taksten så må dette
gjøres skriftlig til Grong kommunen innen
14.4.2020.

Digitalisering av fakturautsendelsen

Grong kommunen har nå innført en ny
rutine for utsendelse av fakturaer. Dette har

gjort at fakturablanketten ser noe annerledes ut. Det er nå leverandøren av vårt økonomiprogram som sender ut selve fakturaen
på vegne av oss, etter at vi har lagt inn informasjon om hva som skal faktureres.
Den nye løsningen innebærer at alle fakturer blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som
vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig
blir fakturaen levert som papirfaktura i
postkassen din. Den nye blanketten har
ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å
benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på servicekontoret i kommunen.
Du bestemmer selv om du vil motta faktura på Vipps. Dette gjør du under profil, regninger og eFaktura inne på din egen Vipps.

Trenger lokal aksept

Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal
aksept. Dagens kraftskatteregime er basert
på erkjennelsen om at kommuner som
avstår sine naturressurser har et legitimt
krav på en andel av den verdiskapningen
som de berørte lokalsamfunn bidrar med i
kraftutbyggingen.
Uten lokale inntekter vil kommunenes
motstand mot de inngrep vannkraftkraftutbygging representerer øke.»
Hvis Sanderud-utvalgets innstilling
hadde gått igjennom, ville det hatt store
konsekvenser for Grong kommune, vi er
derfor svært fornøyd med at Regjeringen
nå legger vekk utvalgets innstilling.


Borgny Grande, ordfører

Tusen takk for
adventsgavene

Grong helse- og omsorgstun vil rekke en
stor takk til alle som bidro med gaver,
penger, blomster som kom inn i forbindelse med adventsgave til alle beboere.
Bidragene var med og gjorde adventstida til en ekstra hyggelig tid for alle
beboere på sykeheimen. Vi håper å
gjenta suksessen. Med vennlig hilsen på
vegne av komiteen, Marte Grande.
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Vårprogram på Kulturhuset Kuben

Foto: Kveli Rånes Bremseth

Foto: Nicolay Woldsdal

Foto: Ask Jacobsen

5. mar. – kl. 19 – Dødsdansen. Trøndelag Teater og Turnéteatret i Trøndelag setter opp på Kuben et stykke fra den
høyt anerkjente forfatteren August Strindberg. Vi inviteres
inn i et rom hvor mennesket skildres 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. Forutsatt påmelding av nok deltakere blir
arrangementet gjennomført. Følg med!
18. mar. – kl. 19 – Lenge leve! Kveli Rånes Bremseths nye
show. NB! Er i ferd med å fylles opp! 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.
27. mar. – kl. 21 – TORA (releasekonsert nytt album). Save
the date! Namdalens og Norges nye gitarheltinne, Tora
Dahle Aagård, og hennes band TORA slipper nytt album
27. mars. De har valgt Kulturhuset Kuben i Grong som
arena for sin releasekonsert samme kveld! Her lover vi
god stemning og holder Kuben Kafé med rettigheter
åpen både før og etter konsert for å feire namdalsk, bluesinspirert pop-rock. Norges nye gitarheltinne har gjort
seg bemerket høyt og lavt med sin unike energi, tilstedeværelse og lekne musikalitet, og hennes populære
instagramprofil følges av nærmere 100.000 gitarelskende fans fra hele verden! Nylig ble hun trekt fram av
gitarmagasinet de «Guitar World» som en av de mest

spennende gitaristene på verdensbasis for tida. Med
band blir dette en kveld hvor vi kan bli med på starten
av reisen fra Kuben til den påfølgende UK-turneen. Det
starter her! Kommer du?
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.
3. 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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Frister for å søke tilskudd i jordbruket Våren 2020
Produksjonstilskudd for husdyr.

Telledato er 1.mars og siste søknadsdato er 15.mars 2020.
Brukere som har søkt tidligere vil automatisk bli
påminnet ordningen.
Nye brukere oppfordres til å ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen.
Søknad skal leveres elektronisk. Logg inn via Altinn
eller benytt snarveien via Landbruksdirektoratet sine
sider og velg fane Produksjon og marked.

Tilskudd til investeringer i jordbruket 2020.

Det kan søkes tilskudd gjennom forskjellige ordninger:
Tilskudd SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap
Tilskudd til drenering
Tilskudd til investering i beitetiltak i utmark
Søknadsfrist for alle ordninger er satt til 20. mars 2020.
Litt om hvordan søke:
Søknad skal leveres elektronisk via Agros. Logg inn via
Altinn eller benytt snarveien via Landbruksdirektoratet sine
sider og velg fane Miljø og økologisk. Der kan du velge mellom
Spesielle miljøtiltak (SMIL), Drenering eller Tiltak i beiteområder.
Det er Grong kommune som skal saksbehandle søknadene.

Drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til
systematisk grøfting, profilering og omgraving og utgjør 2
000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30
kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner
per dekar.

SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap

Det kan søkes om midler til følgende tiltak:
• Omlegging fra korn til gress på erosjonsutsatt
areal i 3 eller 5 år
• Hydroteknisk anlegg, dvs. grøftesystem som leder bort
vann – men ikke drensgrøfter (egen tilskuddsordning).
• Spesielt fokus på tiltak i hydrotekniske
anlegg i planerte leirjordsområder.
• Erosjonssikring
• Skjøtsel av kantsone mellom åker og vassdrag
• Klimaplanting/leplanting, Landskapsplantinger
• Vegetasjonssoner
• Fangdammer og våtmarker
(for å øke vannets selvrensingsevne)
• Tiltak for å fremme biologisk mangfold
og holde gammel kulturmark i hevd
• Tiltak for bekjempe og hindre spredning
av fremmede arter, spesielt kjempespringfrø.
• Tiltak for å fremme tilgjengelighet og
opplevelseskvalitet (stier, benker, skilt)
• Bevare kulturminner og kulturmiljøer
• Tiltak for å bevare freda og verneverdige bygninger
• Områdetiltak. Planleggings-prosjekt mellom
flere grunneiere for å forbedre miljøet
Prosentsats for tilskuddet varierer fra inntil 30-50-70100 % av godkjent kostnadsoverslag.
Innlevert søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse,
tegninger, kostnadsoverslag og plankart der det trengs. Legg
gjerne ved bilder, både gamle og/ eller nye.
Det er krav om at foretaket er berettiget til å søke om
produksjonstilskudd, men jordbruksarealer kan være utleid
.
Søknadene prioriteres på bakgrunn av sak 18/7354 med
«Prioriteringer og tilskuddssatser 2019-2022» behandlet og
vedtatt som sak 132/18 i Formannskapet 27.11.2018.

Investeringer i beiteområder i utmark

Det lokale beitelaget søker på vegne av sine medlemmer.
Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og
annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. Mulige tiltak kan være sperregjerder,
ferister, bruer, gjerdehytter, sanke- og skilleanleggutbedring
av driftsveger, elektronisk overvåkningsutstyr. Listen er
ikke uttømmende.Det stilles krav om at berørt søker skal
være medlem i lokalt beitelag. Tiltak som berører flere
besetninger vil bli prioritert. Det kan gis tilskudd med inntil 50 eller 70 % Tilskudd kan gis til investeringer i faste
installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor
disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer
beitebruken i et område.
Hvis du har et aktuelt prosjekt, ta kontakt med saksbehandler Berit Østevik, telefon: 902 88 215 eller på e-post:
berit.ostevik@grong.kommune.no

Inviterer til inspirasjonsdag
Utviklingsprosjektet
«Velg melk» - Invitasjon
til inspirasjonsdag
2.april i Kuben.

tillegg bidrar melkeproduksjon til
store ringvirkninger i Trøndelag. Ett
årsverk i melkeproduksjon bidrar til
ett årsverk i tilknyttede næringer.

Alle melkeprodusenter inviteres til
inspirasjonsmøte på Kulturhuset
Kuben den 2. april. Deretter er det
ønskelig å følge opp den enkelte produsent. Gå inn på siden www.fylkesmannen.no/velgmelk og meld deg på.

I Trøndelag er det i underkant av
1 500 foretak som driver med melkeproduksjon og av disse er omtrent
halvparten små og mellomstore bruk.
Over år har det skjedd en stor strukturrasjonalisering i produksjonen, og
store endringer vil trolig skje fremover også. Med bakgrunn i dette er det
satt i gang et utviklingsprosjekt rettet
mot fylkets melkeprodusenter og da
spesielt de som har opptil 30 kyr og/
eller båsfjøs. Velg melk er et satsings-

Bærebjelken

Melkeproduksjon er bærebjelken i det
Trønderske landbruket. Den står for
ca. 50 % av verdiskapingen og ca. 50
% av sysselsettingen i jordbruket. I

1500 foretak

prosjekt for melkeprodusentene og
deres familie. Gjennom rådgiving og
kunnskap skal prosjektet bidra til
utvikling og gode valg for gården,
familien og framtida.
Velg melk er et bredt samarbeidsprosjekt mellom næringa selv og
offentlige aktører. Les gjerne mer på
www.fylkesmannen.no/velgmelk
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KOMMUNAL INFORMASJON
Har du planer om å bygge
gårdsvarmeanlegg?

Utviklingsmidler til landbruket 2020
Dette er tiltakene Innovasjon
Norge skal prioritere i 2020.
Det er ingen søknadsfrist, men de forventer stor
pågang, så har du planer om å søke så er det lurt
å sende søknaden så tidlig på året som mulig.

INNOVASJON NORGE
SKRIVER PÅ SINE NETTSIDER:
«Hva kan vi finansiere?
• Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/
driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr
av varig karakter.
• Tilskudd til gjødsellager.
• Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking.
• Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse
med generasjonsskifte.
• Lån til investeringer på landbrukseiendommer,
kjøp av eiendom og tilleggsareal.
• Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år,
samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår
for landbruk.
Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt
før søknaden er avgjort. Med påbegynt menes
igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller
inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt
som gjør investeringen irreversibel.
Nasjonale prioriteringer 2020
• frukt-, grønt- og veksthusnæringa.
• tørke- og lageranlegg i kornproduksjon.
• små og mellomstore bruk.
• innen melkeproduksjon bruk med 15 – 30 kyr.
• økologiske produsenter som må foreta større
investeringer som følge av implementeringen av
EUs økologiregelverk»

REGIONALE PRIORITERINGER FOR
TRØNDELAG:
Grovfôrbasert husdyrhold
• Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus
på små og mellomstore bruk j.fr nasjonale føringer
• Storfekjøttproduksjon; spesielt fokus på gårder
og områder som ikke er egnet for kornproduksjon
• Varige investeringer innen produksjonene
potet, frukt, bær og grønnsaker
• Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede krav til liggeareal
• Bygging av gjødsellager med fast toppdekke
og/eller 10-12 mnd. Lagringskapasitet

• Lager til tørkeanlegg til kornproduksjon
• Fornying av driftsapparatet i svineproduksjon og omlegging fra bur til frittgående høns i
eggproduksjon. Det forutsettes at tiltakene ikke
medfører økt produksjonsvolum.
• Generelt prioriteres energi og klimavennlige løsninger og økologisk produksjon. Det kan
søkes om ekstra tilskudd for bruk av tre som
hovedbyggemateriale.
Landbruksbaserte næringer
Innenfor nye landbruksbaserte næringer prioriteres tiltak som har basis i landbrukseiendommenes
og eiernes ressurser. Ved vurdering av søknader
skal markedsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt, og økonomisk potensial tillegges vesentlig vekt. Søkers kunnskap og gjennomføringsevne
skal også vektlegges.
Det kan gis tilskudd til investeringer til tilleggsnæring på lik linje med tradisjonell virksomhet. For søknader innenfor landbruksbaserte
næringer er det ikke krav til driftsplan, men det skal
følge med budsjett for den planlagte virksomheten.

Bioenergiprogrammet
i Innovasjon Norge kan
gi investeringsstøtte til
gårdsvarmeanlegg, både
til næringsvirksomhet
og til bolig.

Generasjonsskifte
Tilskudd ved generasjonsskifte er en spesiell
ordning for unge som tar over gård. «Det kan gis
tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (maks
inntil kr 1,5 millioner) for å opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller
landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis
med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag,
for kvinner inntil 70 %. Det må søkes innen 3 år
fra overdragelsen.
Les mer om alle muligheter innenfor tradisjonelt landbruk her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/

Det kan gis støtte til nyinvesteringer i:
• Fyrhus
• Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett
• Flislager for inntil 1 års forbruk av flis
• Varmeavgivelsesenheter til næringsbygg
• Varmegjenvinnings- og solanlegg, der
dette inngår som en del av fyringsanlegget
• Distribusjon til landbruksproduksjon, tilleggsnæring og boliger.
• Biooljekjel til korntørke i kombinasjon
med biobrenselanlegg for fast brensel.
Anlegget skal levere varme til næring
alene eller sammen med leveranse til boliger. Dette kan støttes med inntil 35 prosent
og maks. kr. 1 000 000. Det er en forutsetting av det monteres varmemåler og at
eiendommen kan dokumentere avgiftspliktig omsetning på min. kr 50 000 pr år. Det
gis ikke støtte til utstyr for brenselsproduksjon, transportutstyr og brukt utstyr.

Vedlegg til søknader innenfor tradisjonelt
landbruk og generasjonsskifte:
• driftsplan
• beskrivelse og kostnader for de planlagte
investeringene, eventuelle tegninger
• eventuelle jordleieavtaler
• skattemelding og næringsoppgave for gården
og skattemelding for søkerne siste to år
Prioriteringene kan bli endret under jordbruksforhandlingene våren 2020. Hvis det er spørsmål,
kontakt Inger Helland på tlf. 74312161 eller på
epost: inger.helland@grong.kommune.no

Det er bønder og skogeiere som kan søke på
disse midlene.

anlegg og/eller varmeinstallasjon må overstige kr. 150 000 inkl. mva. Kjøp og installasjon av ny fyrkjel skal være en del av
tiltaket. Det kan også gis støtte til varmegjenvinnings- og solanlegg der dette inngår
som en del av et godkjent fyringsanlegg
• Det kan gis støtte med inntil:
• 40 000 kroner for ved- og halmanlegg
• 50 000 kroner for flis-/pellets- og brikettanlegg

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål

Tilskudd til andre varmeformål

Gårdsvarmeanlegg til boligformål

De kan også gis støtte til å bygge nyinvesteringer i fyringsanlegg for bolighus på
gårdsbruk. Total kostnad til fyrrom, varme-

I tillegg til gårdsvarmeanlegg kan det gis
støtte til planlegging og utbygging av
anlegg for varmesalg, veksthus, biogass-,
biokull- og kraft/varmeanlegg samt til fliselager/tørkeanlegg for brenselsproduksjon
for salg.
Du finner en full oversikt over mulighetene på nettsidene til Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-utlandet/ Det er
lurt å snakke med Innovasjon Norge under
planleggingen, og kontaktperson på Steinkjer er Gunvor Bartnes, Tlf.:+4793633863,
Epost:gunvor.bartnes@innovasjonnorge.
no.

Definisjoner

Varmeanlegg er fyrkjel beregnet på ved,
flis, halm, pellets og briketter som brensel,
koblet til et vannbårent varmesystem.
Landbrukseiendom er eiendom med
samlet areal jord og skog over 100 daa, eller
mindre eiendommer som mottar tilskudd
til jordbruksproduksjon.

Etablererkurs 2020
Du har en god forretningsidé – hva gjør du
nå? Hvor godt kjenner du kundene dine?
Hvordan skal du tjene penger? Og når du
først er i gang – hvordan skal bedriften
vokse? Dette er spørsmål du bør ha tenkt
nøye gjennom før du begir deg ut på gründereventyret.

Etablererkurs passer for deg som:

• Har startet eller er i ferd
med å starte din første bedrift.
• Har en god idé som du vurderer å sette ut i
livet.
• Er interessert i å lære mer om gründerskap
og forretningsutvikling.

Etter endt etablererkurs har du lært å:
• Gjøre en markedsanalyse.

• Identifisere behovene til kunden/ brukeren.
• Lage en markedsstrategi.
• Forstå økonomiske prinsipper
knyttet til regnskap og likviditet.
• Lage en solid forretningsmodell.

Kursplan og praktisk informasjon:

Kurset går over fire kvelder, hvor hver kveld
varer i 4 timer. Kurset krever ingen spesielle
forkunnskaper. Det eneste du trenger er
medbragt engasjement og et sterkt ønske om
å lykkes.
Egenandel kr. 1.000,-. Påmeldingen er
bindende. Ta kontakt med Inger Helland,
inger.helland@grong.kommune.no, 74312161
hvis du ønsker mer informasjon. For påmelding, bruk nettadressen: https://proneo.no/
tjenester/etablererkurs/
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LAG OG FORENINGER

et aktivt og robust regionsenter
med livskvalitet og mangfold

Årsmøte 2019

Tilbakeblikk Grong idrettslag

Det innkalles til årsmøte i Grong Historielag Mandag 23.mars kl.19 på Frivilligsentralen.

Det er nå 24 år siden Grong idrettslag feiret
sitt 100 –årsjubileum. Laget vart stiftet i 1896.
Jeg sakser litt av dens gangs jubileumsberetning.

Sakliste:
• Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Valg av møteleder og sekretær.
• Valg av 2 medlemmer til å underskrivemøteprotokollen.
• Årsmelding for 2019.
• Regnskap for 2019.
• Arbeidsplan for 2020.
• Valg.
• Forslag til årsmøte.		
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes leder innen 15.mars.
Filmen «Leif Lilleberre på museumslemmen» vises på storskjerm.
I 1918 ble Leif intervjuet og filmet på museumslemmen der han forteller om gamle
jord- og skogbruksredskaper.
Kaffeservering med mytji godt attåt.
Det blir det anledning til å betale medlemskontingenten. Dere som betaler med
giro, HUSK å skrive navn på giroen.

Velkommen!
Styret.

Ledere i laget:

Den første leder var: Ola A Seem som satt
fra 1896 til 1898. Fram til i dag har det vært
29 forskjellige ledere. Alle menn. Ingen
kvinner. Dagens leder Kåre Johansen vart
valgt som leder i 1986. Bortsett fra året 1987
da Jon Strand var leder, er Kåre fremdeles
leder. Dvs. har han sittet som leder i alt 33
år. Slå den! Alle ære til Kåre. Den som kommer nærmest er Paul Mediå. Han satt som
leder fra 1936 til 1946. Dvs. i 10 år.

Grupper i laget i 1986:

Utenom hovedstyret var det friidrettgruppe,
handballgruppe, hoppgruppe, kontaktperson
for langrennsgruppa, orienteringsgruppe,
slalåmgruppe, volleyballgruppe og helsesportsgruppe. I tillegg var det to valgte
materialforvaltere, en representant for Grong
skisenter. Tre oppmenn for lysløyper, en
representant for Grong samfunnshus, tre
representanter for idrettsskolen, en for Grong
idrettsråd, og to valgte revisorer.
Altså et meget allsidig idrettslag.
Dagens situasjon: Handballgruppa er
borte, resten består.

Skjedd i mellomtiden, særlig på anlegg:

Kurs i hjernetrim
Kurset er først og fremst et tilbud til demente,
men også til pårørende og andre som ønsker
hjernetrim. Kurset varer i 1 time 2 ganger
pr.uke i 7 uker, med mulighet for et oppfølgingskurs senere. Det må påberegnes en forhåndssamtale med kursleder før kursstart.
Egenandel.
Påmelding innen 16.mars til: Else Lindseth, mobil 996 21 054 eller Olav Bergsmoen, mobil 977 11 756.
Grong Demensforening

Grong hagelag:
Smått og stort, varmt og godt! Foredrag
om små og store drivhus.
Gartner og mangeårige lærer på Staup
gartnerskole og Mære Landbruksskole, Torbjørn Guddingsmo, gir oss konkrete tips og
inspirasjon til selv å starte opp med drivhus, eller forbedre det vi allerede har.
Foredraget vil ta for seg enkel plantefysiologi, de faktorene som påvirker plantevekst,
og hvordan dette kan optimaliseres og styres i hobbyveksthus.
Vi får kunnskap om ulike typer drivhus,
om isolasjon, om fordeler og bakdeler med
ulike typer materiale på drivhus, plassering
av drivhuset, hva er den beste grunnen i et
drivhus og hvordan kan vi beskytte for sola.
Arrangør er Hageselskapet i Nord-Trøndelag og hagelagene i Snåsa, Grong, Namsos
og Overhalla.
Tid og sted: 10. mars kl. 18.00 - 21.00,
i Låven hos Kristian Stene, Svalivegen 4,
7863 Overhalla.
Inngang: Medlemmer kr. 100,-,
ikke-medlemmer kr. 200,- og gratis for de
som melder seg inn i et av hagelagene
denne kvelden :) Bevertning på billetten.
Grønt lotteri kr. 10,- pr. lodd.
HUSK kontanter!
Du finner Grong hagelag på Facebook
for ev mer info.
Velkommen!

Lysløypa på Bergsmo er borte. Likeså
løypa ovenfor Namdals folkehøgskole:
Løypa på Tømmerås og løypa på Heia er
borte. Lysløypa på Øyheim står, men brukes ikke. Hoppbakken på Valskrå er
nesten ikke i bruk. Skitrekket i Sklettdalen
er borte.
På halve av idrettsanlegget på Mediå,
som stod ferdig i 1971, står det nå to butik-

Årsmøte Gil
ker. Resten er bruk til skoleformål/andre.
Utendørsanlegget ved Bergsmo skole er
ikke i bruk. Det bygd nytt skianlegg på
Bjørganplatået i lag med Snåsa Skiskytterklubb. Vart tatt i bruk i 2014. Det gjenstår
ennå en god del på anlegget. Klubbhus og
det planlegges rulleskiløype.
På Idrettsparken på Mediå er det kommet til en fotballbane i kunstgress, en
mindre bane i kunstgress, et skatebordanlegg, en sandvolleybane og et hypermoderne mini friidrettsanlegg. Det siste har
bidratt til at fridretten for barna seiler i
medvind. Altså noe er borte og noe nytt er
kommet.

Litt om aktiviteten i dag:

Stor aktivitet i fotball, men ingen er med i
serie for voksne. Veldig stor aktivitet i orientering, og i langrenn, men ingen over 15
år er med på karusellrenn lenger. Bra aktivitet i slalåm, volleball, hoppgruppa ingen
aktivitet, mens helsesportgruppa er det liv
i.
Det må nevnes at det er stor aktivitet i
badminton-gruppa. Det er egen gruppe
som ikke er tilsluttet Grong idrettslag.
Nevnes må at det fremdeles er
Grongturer (20 mål) som vart oppstartet i
2008. Det er et samarbeid mellom Grong
kommune, Grong idrettslag og andre.
Idretten står fremdeles meget sterkt i
Grong, og det gleder meg stort at mange
er med og deltar både unge og gamle. Det
er bra. Takk til alle som bidrar, også ikke
minst til de som står på for tilrettelegging
for de ulike arrangement.
Til slutt må nevnes at lysløypa på i
Harran står, og idrettsanlegget ved Harran skole brukes og at Elstadrennet arrangeres hvis det er snø.
Kåre Hallager

Kontaktinfo kirkekontoret

Det er ikke lenger fasttelefoner på kirkekontoret, så det brukes mobiltelefon.

Sogneprest: Inger-Fredrikke Trapness,
94 09 62 88, E-post: it944@kirken.no
Kirkeverge/klokker/menighetssekretær
Mildrid Haugdal, 99 38 73 59, E-post:
mh694@kirken.no, post.grong@kirken.no
Konfirmantlærer Karin Nordstad, 91 80 40 95,
E-post: karin.soraunet@outlook.com
Kantor Joar Myrvang, 48 12 96 80, Grong
menighetsråd, leder: Frode Brønstad,
91 30 65 59, E-post: frode@overhallahus.no

Basar på Grong menighetshus
Det blir basar på menighetshuset fredag 17.
april til inntekt for menighetshuset. Basaren
starter med formiddagstreff kl. 11.00 der
Seniorkoret i Overhalla/Høylandet deltar.
Pensjonister inviteres spesielt til dette treffet. Det blir åpent hele dagen for loddsalg,
tombola og servering av kaffe og vafler. Det
blir avsluttende trekning kl. 18.00.
Det trengs gevinster til basaren, så de
som har mulighet for å lage tombolagevinster og andre gevinster til basaren,
kan bare sette i gang! Det lokale næringsliv, lag og foreninger utfordres også til å
gi gevinster. Både små og store gevinster
mottas med takk!

Gudstjeneste og
menighetens årsmøte
Søndag 10. mai kl. 11.00 er alle velkommen til gudstjeneste på Øyheim stasjon.
Etter gudstjenesten blir det opplesning av
menighetsrådets årsrapport, og det blir
anledning til å komme med spørsmål og
kommentarer. Syforeninga på Øyheim
serverer kirkekaffe, og det bruker å være
mye godt til kaffen.

Grong IL avholder
årsmøte mandag 23.
mars 2020 klokka
1900.
Sted: Møterom i Kuben. Vanlige
årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt
opp må være innsendt til styret 14
dager før årsmøtet.
Velkommen. Styret GIL

Årsmøte Nordtun
Det avholdes årsmøte i Nordtun 31.
Mars 2020 kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker.
Velkommen

Demensvennlig samfunn
Grong et demensvennlig samfunn,
hva gjør vi for å bli
det? Vi vil arbeide
for bedre kunnskap,
forståelse og åpenhet rundt demens.
Mennesker med demens trenger ikke
bare gode helse- og omsorgstjenester.
De trenger også å få hjelp til å leve selvstendig, være trygge når de er ute og
gjør ærender eller går tur, og få en hjelpende hånd når det er vanskelig å orientere seg. Med mer kunnskap og økt
bevissthet kan større deler av samfunnet bidra til å møte personer med
demens med forståelse, respekt og
støtte. Mange som har demens opplever isolasjon og ensomhet, og trenger
tilrettelegging og bistand for å leve
mest mulig selvstendige liv. Det er viktig å bygge ned samfunnsskapte barrierer, legge til rette for universell utforming, og gi mulighet for at flere kan
være mer aktive og selvhjulpne. Grong
kommune har underskrevet avtale med
Nasjonalforeningen for folkehelsen om
å være en demensvennlig kommune/
samfunn. Dette betyr blant annet at det
tilbys et kurs til næringslivet. Til nå har
vi holdt kurs til bankene, butikker og
frisørsalong. Men det gjenstår noen
bedrifter ennå så ta gjerne kontakt med
oss. Vi holder kurs både på dagtid og
kveldstid. Kontakt Else Lindseth ,
mobil 996 21 054 eller Olav Bergsmoen
, mobil 977 11 756.

Grong Demensforening

Sosialt treff

Sosialt treff for pensjonister, tidligere
ansatt i Grong kommune. Andre treff
for pensjonister, tidligere ansatt i
Grong kommune blir 23. april 2020, i
kjeller på Grong kommunehus fra kl
1800 – 2000. Det blir servert kaffe med
noe attåt. Alle betaler kr 50,- enten
kontant eller vipps. Vipps-nummer fås
på treffet.

Vel møtt! Hilsen komiteen

Gartland Sportsklubb informerer
Skiløype kjøres opp med snøskuter fra Mørkvedsetran på Rosset til Bryinntjønninjønninj og eventuelt Rabalskeheia, til hver helg
fram til og med uke 15. Her serveres kaffe,
solbærsaft og smørbukkarameller ved Bryinntjønninj hver søndag mellom kl 12.00 –
14.00. Siste servering «sprænglaudan» i uke

15. Elstadrenn ved Haugen grendehus,
Elstad, tirsdag 24. mars. Premier til alle.
Trim og konkurranseklasser.
Klassisk stil i konkurransesklassene. Start fra kl. 17.00. Alle velkommen til klubbens aktiviteter!

Styret i GSK

Fotpleie
Grong sanitetsforening har fotpleie
på sykeheimen i uke 11. Påmelding til
Jorid Åstrand tlf 99276720. Saniteten
dekker kr 100 for sine medlemmer.

