
BOLIG OG TOMTEUTVIKLING
I GRONG KOMMUNE

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

Størstedelen av kommunenes regnskapsoverskudd
for 2018 anbefales satt av på fond.

Forslår utbygging av Ekker barnehage

Animert tegning av Sandøla Panorama byggetrinn II.

Bolig og tomteutvikling i Grong kommune
Grong kommune er en kommune som forsøker
å være aktive på boligfronten, ikke bare som
utbygger, men det arbeides også for å initiere
samt tilrettelegge for at både private utbygge-
re og privatpersoner skal kunne etablere seg i
kommunen.

Blant aktuelle boligprosjekter er det Sandøla
Panorama byggetrinn II som er nærmest bygge-
start, der byggestart er skissert høst 2019 med
ferdigstillelse tidlig i 2020. Første byggetrinn av
Sandøla Panorama er realisert som borettslag,
og man vil ved utbygging av andre byggetrinn
få et mer helhetlig boligperspektiv på områ-
det, noe som estetisk vil forskjønne området.
Kommunen gikk i første byggetrinn inn og kjøpte
to leiligheter, de har i ettertid blitt solgt til pri-
vate andelseiere. Med bakgrunn i det har også
kommunen gått inn og garantert for to enheter
i andre byggetrinn. Intensjonen er også at disse
skal selges til private andelseiere, fortrinnsvis
før ferdigstillelse av byggetrinn II.

Kommunen har de senere år både solgt, restaur-
ert og bygd ut deler av boligporteføljen, totalt
de siste 5 årene har 17 kommunale boenheter

ÅPNINGSTIDER
GRONG FOLKEBIBLIOTEK

Siste åpningsdag før sommerstenging
på Kuben blir fredag 28. juni.

Første åpningsdag etter
sommerstenging blir torsdag 1. august.

Ordinære åpningstider er hverdager 09-16.
Fra onsdag 14. august utvider vi

åpningstidene. Som før er det åpent på
hverdager fra kl. 9-16 på hverdager,

men på onsdager blir det også
kveldsåpent fram til kl. 20.

NYTT FRA GRONG LEGEKONTOR SOMMER OG HØST 2019
Legekontoret står foran en sommer som ser ut til å bli stabil
i fht legetilgang, med gode ferievikarer gjennom sommeren.
Fra 12. august opphører samorganiseringen av Grong og

Namsskogan legekontor, og legesituasjonen vil da være som følgende:
Martin With Kielland: fortsetter som fastlege og kommuneoverlege i Grong.

Kamilla Stylo Czownicki: fortsetter som fastlege og Helsestasjonslege i Grong
Ragnhild Smalås: går over fra å jobbe ved Namsskogan

legekontor til å arbeide ved Grong legekontor fra 19.08.2019.
Hun blir stedfortreder for kommuneoverlege og vil få ansvar for

smittevernarbeidet. Det kan også bli aktuelt at Ragnhild leies ut til
Namsskogan kommune i en kortere fase. Det er også under vurdering å

ansette en lege i tillegg.
Ida Sklet: LIS1 lege (Turnuslege) ut august, og ny turnuslege

Adeel Farooq starter som ny LIS1- lege 2. september.

Sommeren 2019:
Henrik Reinhard er vikar 1 mnd i sommer og

Kamal Hawas er vikar 1 uke i sommer.
Grong kommune og deres innbyggere vil med dette

være sikret en stabil og godt kvalifisert
legedekning i tiden fremover.

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

• Større fokus på forebygging
• Økt samhandling mellom tjenesteom

rådene med tjenestemottaker i fokus
• Investering i velferdsteknologi

Kommunestyret har for 2019 innvilget 2 400
000,- kr til investering i velferdsteknologiske
løsninger. Det vil i første omgang bli gjennom-
ført grunninvesteringer i form av plattform og
nytt sykesignalanlegg på sykeheimen. Dette
i kombinasjon med smarttelefoner vil danne
et godt grunnlag for videre utbygging av nye
teknologiske løsninger.
Hva er så velferdsteknologi? Velferdsteknologi
er en felles betegnelse på tekniske løsninger
som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg
hjemme i egen bolig lengre. Målet med innføring
av velferdsteknologi er å skape tryggere og
enklere hverdag både for bruker, pårørende og
omsorgspersonellet. Slik teknologi kan deles
inn i 4 områder sortert etter hva som er målet:
• Trygghetsskapende teknologier – som

trygghetsalarm, digitale tilsyn, GPS
lokaliseringsteknologi, elektronisk dørlås

• Helseteknologier – som medisinsk av
standsoppfølging, elektronisk
medisinhåndtering, Telemedisin,
smartklokke og helsearmbånd

gjennomgått en totalrestaurering, videre har
kommunen i samme periode også solgt 14 boen-
heter derav 13 enheter i borettslag.

Kommunen har også bygd/kjøpt 12 enheter de
siste 5 årene. Kommunen kommer også de kom-
mende årene til å ha et fokus på salg av kom-
munale enheter, spesielt vil dette gjelde enheter
kommunen har i borettslagene på Rønningen og
Øvre Nausthaugen. Det vil i løpet av høsten 2019
komme to nyrestaurerte enheter i Rønningen
borettslag for salg, videre er planen at man i
2020 skal fortsette arbeidet med fornyelse av
trygdeboligene/eldreboligene på Sundspeten.
Denne politikken ønsker kommunen å fortsette
med slik at man får en kontinuerlig bevegelse og
endring i boligporteføljen, slik at man unngår en
statisk portefølje som ikke er tilpasset de endre-
de behov, samt legger bedre til rette i boligene
for bruk av velferdsteknologi.

Kommunen opplever for tiden relativt stor
etterspørsel etter utleieboliger, dette gjelder i
hele kommunen, men etterspørselen er størst i
sentrumsområdet. Dette gjelder spesielt såkalte
familieboliger med minimum 3 soverom, denne
boligtypen er en knapphetsfaktor i kommunen

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

• Mestringsteknologier – som trening
og aktivitet, robothjelpemidler som
matrobot, robotstøvsuger, spillteknologi,
forflytningshjelpemidler

Nærmere beskrivelse av noen løsninger:
Digitale trygghetsalarmer og sykesignal
Når slike alarmer utløses sendes et varsel til de
som skal gi hjelp til bruker. Med posisjonering
og tilstedemarkering kan man raskt å finne den
som trenger hjelp. Slik pasientvarsling angir
hvor hjelp skal ytes; i institusjon, omsorgsbolig
eller hos hjemmeboende.
Trygghetsalarmer kan være både stasjonære
og mobile. Toveis tale og kommunikasjon med
ulike sensorer, også lokalisering ved GPS ute,
brannvarsling mm.

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

Digitalt tilsyn
Digitalt tilsyn, aktiv eller passiv varslingste-
knologi, innebærer en eller flere sensorer som

og det vurderes således utbygging i egen regi
eller som samarbeidsprosjekter med private
utbyggere for salg/utleie. Det mest aktuelle om-
rådet for dette er det ferdigregulerte området på
Trøahaugen mellom Trøahaugtunet og Namdal
folkehøyskole. Foreløpig foreligger det ingen
konkrete utbyggingsplaner, men det kan i løpet
av den kommende tiden bli aktuelt.

Det har etter ferdigstillelse av de etablerte
tomteområdene i Medjåmarka og Bergsmohau-
gen vært noe lavere utbyggingsfrekvens enn
ønsket, men om man ser historisk på utbyg-
gingsfrekvensen i de kommunale boligområdene
så viser den at det tar lang tid før man får full
utbygging. Nå er imidlertid situasjonen slik at
den del ønsker å bosette seg med noe mer friar-
eal og større tomter enn i det som er lagt til rette
i de etablerte boligområdene. Derfor jobbes det
fra kommunens side med å finne områder man
kan tilby ferdig tilrettelagt for noe mer spredt
boligbygging, men allikevel i en viss nærhet til
sentrum.

Er du interessert i boligtomt eller leie bolig i
Grong er det bare å ta kontakt med Grong
kommunes boligavdeling via vårt servicekontor.

utløser alarmer ved for eksempel bevegelse,
passering, fravær fra seng, fall og lignende. Dig-
italt tilsyn kan også innebære bruk av kamera
etter avtale med bruker/pårørende, der det er
hensiktsmessig for å gi en tilstrekkelig trygghet
og mestring.
Grong kommune har mange institusjonsplasser
og en lite utbygd hjemmetjeneste sett i forhold
til sammenlignbare kommuner. Med utgang-
spunkt i dette har prosjektet også hatt fokus på
hvordan tjenestene er oppbygd og organisert.
Undersøkelser viser at de fleste eldre og andre
med funksjonsnedsettelse, foretrekker å kunne
bo i eget hjem så lenge som mulig. Innføring
av velferdsteknologi som et hjelpemiddel vil
kunne være en viktig faktor for at flere kan klare
seg lengre hjemme i egen bolig. Innføringen av
teknologi vil måtte foregå gradvis, basert på
grundige behovskartlegginger og dialog med
den enkelte bruker.
Fokuset på å skape trygghet og yte gode
tjenester til innbyggerne vil fortsatt være
sentralt. Det er viktig å understreke at innføring
av teknologi i tjenestene ikke skal erstatte
mellommenneskelig kontakt, men skal være
et hjelpemiddel slik at tjenestene kan ha økt
fokus på dette. Sett ut i fra et tjenestemottakers
perspektiv vil denne omstillingsprosessen med
tilhørende teknologi kunne gi økt mulighet for
samhandling og dialog. Ved å bruke velferdste-
knologiske løsninger vil man kunne understøtte
og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet,
samt muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbe-
stemmelse og derigjennom gi økt livskvalitet.

FAMILIEFISKEDAG
I FISKLØYSA,
NESÅDALEN
Årets familiefiskedag
arrangeres søndag 16.juni ved
Fiskløysa i Nesådalen.

Fra kl.11.00 vil det foregå
aktiviter: Bålkaffe, andakt,
kajakkpadling, freesbeegolf,
pilkastkonkurranse, natursti,
fiskekonkurranse, musikk v/
Arne Stuenes, gratislotteri på
deltakerbillett. Servering av
grillmat.

Gratis fiske og bomvegavgift
sponset av Namdal Bruk. Friv-
illig deltakeravgift.
Arr: Grong JFF, Grong kirkelige
råd og Barnas Turlag Grong.

NYEOMSORGSBOLIGER
TILGJENGELIGI
GRONGSENTRUM
Fra høsten av vil Grong kom-
mune kunne tilby 4 nye om-
sorgsboliger i Grong sentrum.
Det er leiligheter i tredje etasje
beliggende ved Byggmakker på
Medjåvollan. Leilighetene har 2
soverom og åpen stue/kjøkken-
løsning. Gode sol og utsikts-
forhold, heis i bygget. Leiepris
kr 7.800,- inkl varmtvann,
oppvarming, bredbånds TV og
bredbåndsnett. Om interesse
kontakt assisterende pleie og
omsorgsleder Marit Aarlie
Tlf: 74 31 22 31 E-post: marit.
aarlie@grong.kommune.no

Grong kommune hadde i 2018 et overskudd/mindreforbruk på kr 9.913.000.
Formannskapet innstiller på at kr 7.913.000 av overskuddet settes av på kommunens
disposisjonsfond. Resterende del kr 2.000.000 brukes til å redusere en inntektspost
på årets budsjett som gjelder skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dette da det ikke ansees
aktuelt å budsjettere med «kriseskjønnsmidler «i årets budsjett. Saken avsluttes i
kommunestyret 18. juni 2019 i forbindelse med behandlingen av regnskapet.
Kommunen må helt tilbake til 2002 for å finne siste år kommunen hadde et
merforbruk/underskudd i regnskapet. Kulturhelg ved Namsen

2.-3. august
Kulturhuset Kuben i Grong arrangereren en innholdsrik kulturhelg første helga i au-

gust! Opplev Hans Rotmo og hans besetning, kunstutstilling og flere godbiter på Grong
Kino. Det blir åpen «Namskafé» og du kan oppleve NTEs milliardutbygging ved Nedre
Fiskumfoss gjennom VR-briller. Tilreisende kan gjerne kombinere med helgehandel i

kommunens butikker eller oppsøke andre aktiviter, friluftsmål og kulturtilbud. Velkom-
men alle sammen!

PROGRAM:
Namskafé i Kuben Kafé fredag, 17-20 og lørdag 10-19

NTE informerer om Nedre Fiskumfoss, fredag 17-20 og lørdag 10-18
GrongART utstilling. Åpning fredag kl. 18.

Hans Rotmo. Vømmølbasen & Porcelenband, fredag 2. aug. kl. 20 (445,-)
Fast & Furious: Hobbs & Shaw (Norgespremiere), kino fredag 2. kl. 22 (120,-)

Slottet ved Provence, kino lørdag kl. 11 (120,-)
Løvenes Konge (2019), kino lørdag Kl. 15 (120/100,-)

NTE Neonparty, lørdag 3. aug. kl. 1730 og utover (50,-)

Billetter til arrangement med inngangspris forhåndskjøpes
gjennom kulturhusetkuben.no eller «i døra» forutsatt ledige billetter.

www.kulturhusetkuben.no

FLERE GODBITER PÅ KULTURHUSET KUBEN ETTER SOMMERFERIEN
2. august kl. 20 – Hans Rotmo. Vømmølbasen og Porcelenband (konsert)

28. august kl. 18 – valgdebatt for listetopper i Grong i konsertsalen
28. august kl. 20 – GRAS band. (konsert)

19. sept. Kl. 18. Knudsen & Ludvigsen (musikalsk teater, Turnéteatret i Trøndelag)
4. okt. kl. 19 – Greg Niemczuk, klaverkonsert, Chopin i ord og toner

Kinovisninger hver uke på Grong Kino
Mye mer lanseres senere. Følg med på kulturhusetkuben.no

Rådmannen foreslår utbygging av Ekker
barnehage. Formannskapet skal behandle
om Grong kommune skal gå for en utbygging
av Ekker barnehage i formannskapsmøte den
6.juni. Saken om utbygging legges fram for
kommunestyret 18.juni 2019 til sluttbehan-
dling.

I investeringsbudsjettet for 2019 er det vedtatt
en eventuell utbygging av Ekker barnehage. En
ny behandling skal vurdere hvor vidt det blir en
utbygging med bakgrunn i ferske tall når det
gjelder behovet for barnehageplasser. Fødsel-
stallene for kommunen har vært stabile på +/-
25 fødte barn i året. Selv med 2017s lave fød-
selstall er det gjennomsnittlig født 23,4 i året
de ti årene. Erfaringstall viser at majoriteten
av familien som søker om barnehageplass
er bosatt i omlandet rundt Ekker, Rønningen
og Bergsmo barnehager. Kapasiteten i disse
barnehagene er tilnærmet «sprengt». Det vil

si at på enkelte barnehager er det fullt på noen
avdelinger eller begrensede plasser for et
lite antall barn i under eller over 3 år. Slik har
trenden vært de siste årene. Grong kommune
er opptatt av omdømme og kommunens evne
til å tilrettelegge for at barnehagene har
tilstrekkelig plass for at barn kan boltre seg og
et tilbud med høy kvalitet.

I 2015 ble det gjennomført et skissepros-
jekt vedr. en utbygging av Ekker barnehage.
Skisseprosjektet som ble vedtatt medfører en
utbygging med en ny avdeling med plass til 18
barn over 3 år/9 barn under 3 år.
Saken som legges frem i formannskapet er
basert på vedtaket som ble fattet i 16.novem-
ber 2015. Rådmannen er positiv til utbygging
og foreslår å bygge ut Ekker barnehage med
en avdeling. Saken skal politisk behandles i
formannskapet 6. juni og i kommunestyret
18.juni.
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