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Bakgrunn og problemstilling 
Regjeringen presenterte kommunereformen 14. mai 2014 i kommuneproposisjonen 2015. 

Kommunal- og forvaltningskomiteen la videre den 12. juni fram sin innstilling (Innst. 300 S 

(2013 – 2014)) om kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni. 

Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred 

politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for 

reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten 2014.  

Mål for reformen 
Reformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste 

kommuner. Følgende overordnete mål er fastsatt for reformen:  

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

 Styrket lokaldemokrati 

Fremdriftsplan 
Departementet legger opp til to ulike løp for kommunene. For kommuner som har startet 

prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet legge til 

rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av våren 2016 

gjennom en kongelig resolusjon. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 

2018. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle 

kommunene. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte sammenslutningen er i tråd 

med hovedmålene for reformen.  

De øvrige kommunene må fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, med 

sammenslåing senest fra 1. januar 2020.  
 

Grong kommunestyre har i K-sak 57/2014 vedtatt at det skal fattes endelig vedtak om 

kommunestruktur høsten 2015, senest desember 2015 med formål om eventuell 

sammenslåing fra og med 01.01.2018.  

En av utfordringene med den fastlagte beslutningsdato er at flere av de mulige 

sammenslåingskommunene har andre tidsløp, der flere signaliserer at de vil gjøre vedtak i 

løpet av 2016. Når man kommer litt ut i prosessen, er det nødvendig å ha samme forløp, og de 

kommunene som bestemmer seg for å slå seg sammen må gjøre likelydende vedtak innenfor 

samme tidsrom.  

Overordnede rammer 
Fra et nasjonalt perspektiv består kommunereformen av fire deler:  

a) Oppgaver; det sees på mulighetene for desentralisering av oppgaver fra 

fylkeskommunen, fra regional statsforvaltning og interkommunale oppgaver.  

b) Struktur; det er både kommune- og fylkesinndelingen som er til diskusjon, men også 

inndelingen av statsforvaltningen.  
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c) Styring; de sees både på modeller/regelverk for intern organisering/styring av 

kommuner, det sees på lovregulering av oppgaver til 

fylkeskommuner/staten/hovedstaden, det sees på prinsippene for statlig styring av 

kommunene og det sees på rammene for styring av kommunal forvaltning 

(kommunelov, særlover).  

d) Finansiering; det blir sett på finansiering av kommunene, inntektssystemet skal 

gjennomgås i 2017 og det er lagt inn flere virkemidler for omstilling/kompensasjon i 

selve reformgjennomføringen. 

 

Kriterier:  
I ekspertrapport lagt fram i vår, ble det anbefalt ti kriterier rettet mot kommunen og to 

kriterier rettet mot staten.  

 

Forlaget til kriterier og prinsipper for en god kommuneinndeling skulle være basert på 

oppgavene kommunene har i dag. En av ekspertutvalgets konklusjoner er at allerede innenfor 

dagens oppgaver er kommunestrukturen uhensiktsmessig. Formålet skulle være at kriteriene 

som utvalget kom fram til skulle benyttes for å vurdere kommunesammenslåing og ny 

kommunestruktur. Kriteriene skulle også ivareta kommunens fire roller som demokratisk 

arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.  

 

Kriterier for kommunene:  

1. Tilstrekkelig kapasitet  

2. Relevant kompetanse  

3. Tilstrekkelig distanse  

4. Effektiv tjenesteproduksjon  

5. Økonomisk soliditet  

6. Valgfrihet  

7. Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder  

8. Høy politisk deltakelse  

9. Lokal politisk styring  

10. Lokal identitet  

 

Kriterier for staten:  

1. Bred oppgaveportefølje  

2. Statlig rammestyring  

 

Alle kommunene må gjøre vurderinger opp mot disse kriteriene. Disse kriteriene kan utdypes 

som følger: 

Samfunnsmessige hensyn Kriterier 

TJENESTEYTING 

Kvalitet i tjenestene Tilstrekkelig og relevant kompetanse 

Effektiv bruk av samfunnets ressurser Effektiv tjenesteproduksjon 

Likeverdighet Økonomisk soliditet 

 Valgfrihet 

 Statlig rammestyring 

MYNDIGHETSUTØVELSE  

Rettssikkerhet Tilstrekkelig kapasitet 

 Valgfrihet 

 Tilstrekkelig distanse 
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SAMFUNNSUTVIKLING 

Se helhetlig på areal- og transportinteresser 
tilpasset klima og miljøhensyn 

Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

Tilrettelegging for positiv utvikling i 
lokalsamfunnet og storsamfunnet 

Tilstrekkelig kapasitet 

 Relevant kompetanse 

DEMOKRATISK ARENA 

Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Høy politisk deltakelse 

Lokal politisk styring Lokal politisk styring 

Levende lokalt folkestyre Lokal identitet 

Aktivt lokalpolitisk arena Bred oppgaveportefølje 

 Statlig rammestyring 

Resultatmål for utredningen som skal gjøres i Grong kommune 
For å fremskaffe grunnlag og tilstrekkelig kunnskap for prosesser og beslutninger i 

kommunereformprosessen, må man beskrive det utfordringsbilde som Grong kommune står 

overfor.  Ut fra dette skal det vurderes hvilke eventuelle alternativer som vil bli best for 

Grong kommune sine innbyggere.   

Utredningsarbeidet har derfor som mål å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for Grong 

kommune når politikerne skal velge om kommunen fortsatt skal være egen kommune, eller 

hvem Grong kommune eventuelt skal slå seg sammen med.    

Alternative kommunestrukturløsninger 
Grong kommune er i dag med i Indre Namdal regionråd.  Der er det vedtatt å utrede 3 ulike 

alternativer: 

 Indre Namdal og Midtre Namdal 

 Indre Namdal og Overhalla 

 Indre Namdal 

En prosessplan som beskriver dette ble vedtatt av Grong kommunestyre i sak 57/14. 

Under prosessen kan det også komme frem andre alternativer.  Videre kan noen av 

alternativene ovenfor komme til å falle bort.  

Alle kommuner skal i tillegg lage en egen utredning som viser hvordan situasjonen vil være 

hvis kommunen består som egen kommune, det såkalte 0-alternataivet.   Det er derfor 4 

alternativer som i utgangspunktet skal utredes.  

Interessentanalyse 
En interesseanalyse er et redskap for å få frem hvem som har interesser som berøres av en 

kommunesammenslåing.  Det må gjøres en vurdering av i hvilken grad de ulike blir berørt, 

hvem som må bidra inn i prosessen, hvilke forventninger disse har og hvem bør ha hvilke 

roller i arbeidet.   
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Interessenter Bør involveres Bør informeres 

Offentlig politisk 
nivå 

Lokalt Kommunestyret x  

 Regionalt Regionrådet 
Nabokommuner 

x  
x 

 Namdalen Region 
Namdal/Kommunene i 
Midtre og Indre Namdal 
og Osen 

 
 
x 

x 
 
x 

 Fylkeskommunalt Fylkesråd  x 

 Fylkesmannen Rådgivere til prosessen x x 

 Andre offentlige 
instanser 

Politi, NAV, 
helseforetaket 

 x 

Offentlig 
administrativt 
nivå 

Lokalt Administrativ ledelse og 
kommunens avdelinger 

x x 

  Tillitsvalgte/verneombud x x 

 Regionnivå Samarbeidsorganer i 
regionen , 
rådmannsforum og 
fagnettverk 

x x 

 Namdal Rådmannsnivå  x 

 Fylkeskommunen Fylkesadministrasjonen  x 

Kommunale råd Lokalt Ungdomsråd 
Eldreråd 
Kommunalt råd for 
likestilling av 
funksjonshemmede 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
 

Kirken Lokalt Kirkelig fellesråd x  

Privat næringsliv Lokalt Næringsforening, 
skogeierlag, bondelag 
 

x x 

Lag og foreninger Lokalt Se vedlegg 1 x X 

 Regionalt Samiske interesseorg. x X 

Privatpersoner Lokalt Innbyggere x X 

Media Lokalt NA, TA, NRK  X 

Organisering av arbeidet 
Kommunestyret har i sitt vedtak, i sak 57/2014, bestemt at arbeidet med å vurdere fremtidig 

kommunestruktur skal iverksettes.   

Det er i F-sak 95/14 nedsatt et adhocutvalg som har til mandat å forberede arbeidet med 

kommunereformen i Grong kommune, og legge grunnlag for behandlinger i formannskap og 

kommunestyre. Adhocutvalget består av ordfører og gruppelederne i alle partier.  

Rådmannen oppnevner sekretær, og er kontaktperson opp mot fylkesmannen.  

Det bør drøftes om sammensetning av adhocutvalget skal endres/utvides, for eksempel med 

ungdomsrepresentant, tillitsvalgte, verneombud og/eller andre.  
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Når prosessplanen er vedtatt, vil det bli bestemt hvordan arbeides skal legges opp videre.  Det 

er et omfattende arbeid som skal gjennomføres, og det vil måtte avsettes en god del ressurser 

for å få dette gjort.  

Prosessdesign. 
Det er viktig å lage en prosessplan som legger føringer for hvordan arbeidet skal legges opp.  

Dette vil tydeliggjøre både hva som konkret skal gjøres, og når det skal gjøres, hvem som 

involveres med mer. 

Det er naturlig å starte utviklingsprosessen med å lage et statusgrunnlag for egen kommune.  

Hvor står vi i dag, og hva er de viktigste utfordringene.  Dette er noe som bør gjøres i prosess 

med politikere og innbyggere, lag og foreninger og næringsliv, da får man frem et standpunkt 

som mange kjenner seg igjen i, og det blir enighet om hvordan skal vi rigge Grong kommune 

for at man skal få en best mulig fremtidig utvikling. Noe av dette grunnlaget finner vi allerede 

i kommuneplanen da denne er ganske ny.   

Det arbeides parallelt med utredninger for alternativet Indre Namdal i regi av Indre Namdal 

regionråd, samt at det arbeides med utredninger for Indre og Midtre Namdal i regi av Indre 

Namdal regionråd og Midtre Namdal samkommune. Her vil det også arbeides frem analyser 

som kan brukes i Grong kommune sitt analysearbeid. Videre er Grong kommune med i 

byregionprogrammet sammen med Namsos og resten av Indre og Midtre Namdal, og her er 

det også gjennomført en del kartlegginger som vil kunne være til hjelp.   

Det må gjennomføres dialog med de ulike sammenslåingspartene om de ønsker å slå seg 

sammen med oss, dette er ikke noe vi ensidig kan bestemme.  Videre skal det sees på hvilken 

sammenslåingsløsning som vil være best for innbyggere, næringsliv, samfunnsutvikling og 

demokrati.  Dette gjør at det må gjennomføres samtaler og innhentes informasjon fra ulike 

fora og kilder. 

Høring av innbyggerne – en viktig del av prosessen.  
Det er i Inndelingsloven lagt stor vekt på dialog med innbyggerne, og det må tas stilling til 

hvordan innbyggerne skal høres.  Inndelingslovens § 10 sier at «Kommunestyret bør innhente 

innbyggernes sine synspunkt på forslag om grenseendring.»  Det kan skje ved 

folkeavstemming, opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse eller gjennom møter på annen 

måte.  En spørreundersøkelse gir innbyggerne bedre mulighet til å komme med mer nyanserte 

syn enn en folkeavstemning.  Men den bør gjennomføres i en tidlig fase, slik at innbyggernes 

synspunkter er med inn i videre dialog og debatt.  Bolkesjø og Brandsæg 2005 har satt opp 

skjematisk hvordan de ulike høringsmåtene påvirker 5 kriterier.  



8 
 

 

Deltakelse av interessenter vil kunne skje på flere ulike stadier i prosessen, både i forbindelse med analysefasen 

og ved en senere innbyggerhøring, og det kan være ulike dialogmetoder som velges i de ulike fasene.  

Analysefasens innhold. 
Analysearbeidet i Grong kommune skal ha fokus på følgende områder: 

 Tjenestetilbud: 

Beskrivelse av dagens tjenestetilbud, kvalitet, kompetanse, rekruttering og organisering.  

Hvilke utfordringer ser man fremover? 

 Kommunens økonomi 

Befolkningsutvikling og demografi 

Historiske tall for befolkningsutviklingen, aldersfordeling og prognoser fremover 

Bo – og arbeidsmarkedsregioner 

Areal, avstand, kommunikasjoner, infrastruktur, pendling 

 Arbeidsmarked 

Beskrivelse av type sysselsetting, andel yrkesaktive og arbeidsledighet, utdanningsnivå 

og prognoser 

 Næringsstruktur 

Sysselsatte innenfor ulike næringer og prognoser 

 

I departementets veileder for veien mot en ny kommune, er det laget forslag til en rekke 

spørsmål som kan stilles i forbindelse med kartlegging av status innenfor kommunens fire 

roller. 

 

Se også Mandat for arbeidet med kommunereform for Indre og Midtre Namdal 15.12.2014, 

jf. vedlegg nr. 2. 
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Nr Fase Aktivitet Arbeidsmetode Aktører Tidsrom/frist 

1 Opprettelse av Adhocutvalg Politisk behandling Politisk vedtak F-skap 17.06.14 

2 Oppstartsvedtak og vedtak av prosessplan 
for Indre Namdal 

Administrativ tilrettelegging 
Politisk behandling 

 
Politisk vedtak 

 
K-styret 

 
30.10.14 

3 Fastlagt mandat for arbeidet med 
kommunereform for Indre og Midtre 
Namdal 

 
 
Enighet om felles mandat og fremdrift 

 
 
Politisk vedtak 

 
Ordførere i IN 
og MN 

 
 
15.12.14 

4 Utarbeide forslag til prosessplan for arbeidet 
i Grong 

 
 
Administrativ planlegging 

Interessentanalyse 
Innhenting av informasjon 
om prosessen 

 
Adm. 
arbeidsgruppe 

 
18.12.14 – 
13.01.15 

5 Vedtak av prosessplanen for Grong Administrativ forberedelse og politisk 
behandling 

 
Politisk vedtak 

Adhocutvalg 
K-styre 

14.01.15 
12.02.15 

6 Rapportere til fylkesmannen om fremdrift Administrativ saksforberedelse og politisk 
behandling 

 
Politisk vedtak 

 
F-skap 

 
01.02.15 

7 Felles formannskapsmøte/adhocutvalg i IN Politisk deltakelse – innhold fastlegges av 
styringsgruppe IN 

Møte på Heia F-skap/adhoc-
utvlag 

04.02.15 

8 Avklare hvordan utredningsarbeidet skal 
gjennomføres 

Vurdere personell og ressurser, evt. innleie 
av bistand, når og ressursbehov 

Administrativ forbredelse.  
Avklares i sak - prosessplan 

 
K-styre 

 
12.02.15 

9 Utarbeide grunnlag for analysedelen – 
prosessmøte kommunestyret: Bl.a. hvilke 
tema skal analyseres, spørsmålsstillinger 
m.m. 

 
Forberedelse av kommunestyremøte 
Forberedelse av kommunestyremøte 
Prosess i kommunestyret  

 
Adm. tilrettelegging 
Politisk arbeidsmøte 
Politisk arbeidsmøte 

 
Adm 
Adhocutvalget 
K-styret 

 
28.01.15 
04.02.15 
11.03.15 

10 Kunnskapsinnhenting lokalt for levering til 
fellesutredning 

 
Arbeid i avdelingene 

 
Administrativt 

 
Ledere 

 
17.02.15 

11 Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget 
innhentet av Indre/Midtre  

 
 

 
Møte adhocutvalgene i IN 

Adhocut-
valgene i IN 

 
03.03.15 

12 Prosessmøte kommunestyret Arbeidsmøte – spørsmålsstillinger jf. bl.a. 
veiledningshefte  

Orientering og 
prosessarbeid 

 
K-styre 

11.03.15  
kl. 18.00 

13 Lage en informasjonsplan, plan for 
involvering av innbyggerne 

Administrativ utarbeidelse av forslag 
Diskusjon i adhocutvalget 
Politisk behandling 

 
 
Politisk vedtak 

Adm 
Adhocutv. 
K-styret 

12.03.15 
19.03.15 
26.03.15 

14 Vedtak om alternativer for en grundigere 
analyse 

 
Fastlegge veien videre, med bakgrunn i 
kunnskapsgrunnlaget 

 
 
Politisk vedtak 

 
 
K-styre 

26.03.15 
(forslag fra 
styringsgr.) 
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Nr Fase Aktivitet Arbeidsmetode Aktører Tidsrom/frist 

15 Analysedel 
- Statusgrunnlag som egen kommune 
- Statusgrunnlag ved sammenslåing med 

resten av Indre Namdal 
- Statusgrunnlag for sammenslåing med 

resten av Indre Namdal og Overhalla 
- Statusgrunnlag ved sammenslåing av 

Indre og Midtre Namdal 
- Eventuelt andre alt. 

Adm. arbeid. 
Innhente opplysninger, gjennomføre 
prosesser, vurdere og lage et 
statusdokument fordelt på kommunen 
som: 

- tjenesteyter 
- myndighetsutøver 
- samfunnsutvikler 
- demokratisk arena  

Samkjøres mot regionale utredninger 

Adm.arbeid.  
Innbyggerundersøkelse 
Prosesser i politiske fora 
Dialog med ungdomsråd 
Dialog med næringsliv/lag 
og foreninger 
 

Innbyggere 
Næringsliv 
F.skap/k.styre 
Interesseorg. 
Lag/foreninger 

Mars-april 
2015 (forslag 
fra 
styingsgr.) 

16 Gjennomgang av materialet 
Gjøre vurderinger av det fremkomne 

Administrasjon  
Politisk behandling 

 Ad-hoc/K-
styre 

18.06.15 
(Forslag fra 
styringsgr.) 

 Ha dialog med mulige 
sammenslåingspartnere 
Lage et felles fremtidsbilde sammen med 
sammenslåingskommunene, hvordan vil en 
slik kommune blir for innbyggerne 

- En for Indre Namdal 
- En for Indre og Midtre Namdal 
- En Overhalla og Indre Namdal 
- Eventuelt andre alt. 

Vurdere virkning for tjenester: 
Myndighetsutøvelse 
Samfunnsutvikling 
- Stedsutvikling 
Demokrati 
Økonomi 

Dialog med interessenter, 
innbyggerundersøkelser 

Administrasjo
n, politikere, 
næringsliv, 
innbygger-
undersøkelse, 
ungdoms-
undersøkelse 

 

 Oppsummering av prosessen og vedta det 
alternativ som blir best for innbyggerne i 
Grong kommune 

Adm.prosess 
Politisk prosess og behandling 

Prosess og behandling F-skap/k.styre  

 Ev. lage intensjonsavtale som vedtas 
- Vise fordeling av tjenestesteder 
- Vise bedret ressursutnyttelse 
- Vise hvordan vi bedre skal stå rustet 

sammen 

Adm 
Politisk behandling 

Adm 
 

Adm 
K.styre 

 

 Vedta hvordan innbyggerne skal informeres 
og høres 
Inndelingsloven §10 - innbyggerne bør høres 
ved endring av kommunegrenser.  

Forberede informasjon og høring 
Søke om midler  
Planlegge og gjennomføre 

Adm. arbeid 
Opinionsundersøkelse ved 
telefonintervju 

Adm.  
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Nr Fase Aktivitet Arbeidsmetode Aktører Tidsrom/frist 

 Vedta om man ønsker å slå seg sammen og 
eventuelt med hvem 

Adm. tilrettelegging 
Politisk behandling 

 F.skap/k.styre Des -15 

 Ev. gjennomføre felles kommunestyremøte 
- Bestemme navn på ny kommune 
- Antall medl. I kommunestyret 
- Kriterier for felles nemder 
- Valg av revisor 
- Opprettelse av fellesorgan for i sikre 

gjennomføring av sammenslåingen 

 Fylkesmannen innkaller   

 Ev. stadfeste enigheten i nytt 
kommunestyrevedtak i egen kommune 

    

 Ev.klargjøring for sammenslåing Adm og pol    

 Kontinuerlig gjennom hele prosessen Administrasjonen gjennomfører 
informasjons-, drøftings- og prosessmøter 
m.m. med tillitsvalgte og verneombud 

Prosessmøter Adm. Kontinuerlig 

 

Igangsetting og analysefase for egen kommune er enklest å tidfeste.  Når det kommer frem til at vi skal synkronisere oss med andre kommuner, så er vi 

avhengig av at deres fremdrift passer sammen med vår.  Det er derfor punktene 1 – 14 som er mest detaljert, resten må detaljeres nærmere etter hvert.  
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Ressursbehov og finansiering 
Gjennomføring av prosessen vil kreve en god del ressurser, både fra administrasjon og politikere.  

Det vil også pådra seg eksterne kostnader ved gjennomføring av ulike innbyggermøter, -høringer 

eller andre undersøkelser.  

Kritiske suksessfaktorer 
Når målet med kommunereformprosessen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig 

og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og et styrket 

lokaldemokrati, så sier det seg selv at dette er en utfordrende prosess.  Skal innbyggerne føle at 

dette gjør det bedre å bo i Namdalen, så må det til god dialog med alle interessenter slik at en får 

frem løsninger som oppfyller målsettingen.  

Suksessfaktor Tiltak 

De som vi ønsker å slå oss sammen med, ønsker 
å slå seg sammen med oss 
Åpenhet og tillit mellom kommunene 

God prosesser med nabokommunene under 
veis.   

Forankring hos politikerne Gjennomføre prosessmøter 

Forankring hos kommunens ansatte, tillitsvalgte, 
verneombud 
 

Gjennomføre gode prosesser 

Tilstrekkelig forankring hos innbyggerne 
 

Involvere og ha dialog med innbyggerne 

Ressurser, økonomisk og tidsmessig, til å 
gjennomføre gode prosesser 
 

Avklare roller og behov for finansiering 

 

Vedleggsliste: 
1. Liste over lag og foreninger som er aktuelle for informasjon og medvirkning 

2. Mandat for arbeidet med kommunereform for Indre og Midtre Namdal 15.12.2014 
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Liste over lag og foreninger som er aktuelle 

for informasjon og medvirkning 

 
Akvarellklubben Dilettanten Grong ungdomsklubb 

Aldersheimens Venner Grong utmarksråd 

Bergsmo gammeldansforening Grovin vel 

Bergsmo sanitet Hallgotto velforening 

Bergsmo utviklingslag Harran IL 

Bjørgan hytteforening Harran sanitetsforening 

Fiskumtrøa velforening Harran skytterlag 

Gammeldansklubben Svingom Harran UL 

Gartland sanitetsforening Harran utviklingslag 

Gartland sportsklubbe Haugen grendehus 

Grong badminton Konovassmusikken 

Grong blandakor L.H.L 

Grong bondelag Mental Helse Grong 

Grong bygdekvinnelag MUDO 

Grong helseportslag Namdal Historielag 

Grong hestesportklubb Namdal sportsskytterlag 

Grong historielag Namdal Travlag 

Grong il Nausthaugen velforening 

Grong jakt og fiskeforening Nordtun samfunnshus 

Grong Kampsportklubb NORSVIN Namdal 

Grong kino Nyskudd 4 H 

Grong kirkelige råd  Overhalla, Grong og Høylandet hørsellag 

Grong klatreklubb Panorama fotoklubb 

Grong musikkforening Rådet for funksjonshemmede 

Grong og Harran handicaplag Sklett velforening 

Grong og Harran pensjonistlag Sklinnteigen velforening 

Grong og Harran skogeierlag Spellaget Gauken 

Grongn og Harran snøscooterklubb Stasjonsbyen vel 

Grong og Snåsa diabetesforbund Syforeninga Symra 

Grong produsentlag Sørsia utmarkslag 

Grong Revmatikerforening Tinghaugen velforening 

Grong Røde Kors Trøahaugen, Høgbakken og Grovamoen vel 

Grong sanitetsforening Tømmerås Brigdeklubb 

Grong sau og Geit Tømmerås og Ekker velforening 

Grong sjakk-klubb U.L. Nybrott 

Grong skolemusikk 

Grong skytterlag 

Grong teaterlag 

 

 


