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Innledning
I perioden 9.-16. september 2018 ble det holdt åtte folkemøter i ulike grender/tettsteder i Nye Namsos kommune. Hensikten var å få innspill til
kommuneplanens samfunnsdel. Til sammen møtte cirka 560 personer på folkemøtene. Fra Nye Namsos kommune deltok tre ansatte på hvert møte, og
mange medhjelpere fra de ulike grendene bidro slik at møtene kunne arrangeres.
Samtidig med folkemøtene ble Namdalsavisas markedsavdeling innleid for å hjelpe Nye Namsos å finne ny visjon. Oppdraget ble kalt Visjon Misjon. Tre
agenter ble innleid og engasjerte lokalbefolkningen i de ulike grendene. De lette etter hva folk var mest stolt av der de bor og hva de vil skal videreføres i
den nye storkommunen. Alt ble presentert live via facebook, en egen profil og egen nettside, fire ganger daglig. Agentene kom inn i folkemøtene og
presenterte dagens oppgave og møtedeltakerne var med å stemte fram dagens vinnere. Mer om Visjon Misjon kan leses her: Visjon Misjon.

Visjon Misjon:
• 48 lokale medhjelpere (12-78 år)
• 31 livesendinger
• 15 timer direktesending
• 6 000 innom nettsida
www.misjonvisjon.no
• 30 000 visninger på nettsida
• 50 000 personer nådd på Facebook
• 70 000 likes og kommentarer
• 249 200 minutter sending sett
• 554 møtte opp på folkemøter + crew
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Metode
Folkemøtene ble ledet av prosjektleder Inge Ryan. Det ble det gitt en kort presentasjon av de 12 temaer som det var ønsket å få innspill på, og deretter
diskuterte møtedeltakerne temaene i grupper. Innspillene ble skrevet ned på hvert bord og samlet inn. Noen av innspillene ble presentert i plenum.
Aktørene fra Visjon Misjon overtok deretter, og presenterte noe fra hva de hadde opplevd i grenda denne dagen. Møtedeltakerne var med å stemte fram
dagens beste oppdrag og prosjektleder Inge Ryan fikk presentere høydepunkter fra dagens folkemøte. Denne delen av folkemøte ble sendt live via
Facebook.

Temaoversikt
Temaene på folkemøtene var i tråd med planprogrammet for Nye Namsos. I det følgende vil sammendrag av innspill presenteres. Deretter vil mer utfyllende
innspill bli presentert under hvert tema og et utvalg innspill som har vært spesielt viktig/fremtredende for hver grend. Alle innspill vil være nyttig for Nye
Namsos kommune å bruke i utarbeidelse av ulike delplaner som et resultat av kommuneplanens samfunnsdel.

Bildet er hentet fra Statland og folkemøte der. Befolkningen på Statland og Tøtdal var spesielt
opptatt av bredbåndsdekning, gatelys, arbeidsplasser, at det legges til rette for at ungdom
kan flytte heim, vannkvalitet, å vise fram hva bygda har å tilby av fjell, fjære, jakt og
fiskemuligheter og fantastisk natur. Innbyggerne var videre opptatt av lokalt brannvesen og
lokalt helsetilbud. Bygda har en god del kultur og fritidstilbud, og ønsker gjerne mer liv og
røre. Det er et stort engasjement for at barnehage og skole skal bestå og at innbyggerne skal
få bo lengst mulig i bygda, selv om de har behov for hjelp.
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Oppsummering av innspill
Nr. Tema

Oppsummering av innspill til kommuneplanens samfunnsdel

1

Infrastruktur og
samferdsel

Fastlandsforbindelse Jøa
Gang/sykkelvei/gatelys
Bredbånd og mobildekning i alle grender
Trafikksikkerhet FV769 Namsos – Lund

2

Næringsutvikling

3

Boligpolitikk

4

Arealforvaltning

Kommunen som tilrettelegger for bedrifter – fører til bolyst og trivsel
Turisme, fiske, kulturarbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser innenfor miljø
Samarbeid mellom næringsliv og skole
Spredt og tett bebyggelse ønskes
«Grønn boligutvikling», tilrettelegge for jordvarme og solcelle
Økt innbyggertall gjennom å tilrettelegge for å bygge, bo, eie og leie
Kystplan ønskes
Tilrettelegge for næring, fritid, havbruk og verneområder (eks. dyrkajord)
Sikre vannkvalitet og vanntilførsel

5

Utvikling av
kommunens
tettsteder

Attraktive tettsteder med varierte tilbud
Opprettholde og videreutvikle tilbud og tjenester i hver grend
Møteplasser

6

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Bevare og videreutvikle Sykehuset Namsos
Opprettholde og videreutvikle tilbudet «Mens vi venter på ambulansen»
Frivillig brannvesen
Informere om nærmeste tilfluktsrom
Utbedre veier med tanke på utrykning nødetater
Bredbånd og mobildekning

5

7

Kultur- og
Beholde og utvikle ulike kulturtilbud og anlegg
frivillighetskommune Kulturskole som del av barnehage/skoletilbud
Utvide tilbud om frivilligsentraler
Markedsføring av tilbud som finnes i ulike grender

8

Helhetlig læringsløp
fra barnehage til
videregående skole
Ivaretakelse av
samisk språk, kultur
og samfunnsliv

Beholde barnehager og skoler i grender for bo- og bli-lyst
Satse på praktiske fag for å hindre at elever slutter på skolen før endt utdanning

10

Digitalisering

Bredbånd/mobildekning
Utnytte velferdsteknologien for å få folk til å bo hjemme lengst mulig
Ta i bruk teknologien i tekniske tjenester, Pling! «Byggesøknad er innvilget»
Ta i bruk teknologien i oppvekst og opplæring – Pling! «Du har fått barnehageplass»
Ivareta innbyggere som har behov for personlig kontakt med kommunen

11

Utvikling av et
aldersvennlig
samfunn

9

12

Spre kunnskap om samisk kultur
Ivareta, merke og skilte samiske kulturminner
Positiv innstilling til reindriftsnæringa

Gode kollektivtilbud
Bo hjemme lengst mulig
Fokus på ernæring
Tilrettelagte aktiviteter der folk bor
Kompetanseutvikling Bredbånd/mobildekning
og rekruttering
Gode veier for pendlere
Barnehage/skole og pleie/omsorg må ha faglærte i alle grender (kvalitet)
Sommerjobber og traineestillinger
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Infrastruktur og samferdsel
Sentrale stikkord fra planprogram
Vegnett, gang- og sykkelveinett, kollektivtransport-tilbudet, forbindelsen mellom fastlandet og Jøa, forbindelsen mellom den nye kommunen og omlandet,
mobil- og bredbåndsdekning.

Innspill fra folkemøter
I alle grender/tettsteder ble det meldt ønske om å støtte arbeidet med bru/fastlandsforbindelse til Jøa. I alle grender og i Namsos sentrum var det ønske om
mer gang- og sykkelveier. De gang- og sykkelveier som allerede finnes ble fremmet som gode eksempler og det var ønske om at disse kunne forlenges slik at
en kunne foreta lengre etapper i trygge omgivelser. Fra Klingkorsen til Bangsund og fra Namsos sentrum til Ramsviksskogen var to strekninger som blant
andre ble nevnt.
Utbedring av veien mellom Namsos og Lund (FV769) var et tema i flere grender og i sentrum, hvor det ble påpekt viktigheten av at selve veien måtte
utbedres, at vinterveien måtte vedlikeholdes bedre og at det var viktig å trygge skoleveien, hvis barn og unge fikk lengre skolevei grunnet nedleggelse av
skoler.
I flere grender ble manglende gatelys tatt opp. Spesielt på Statland og på Bangsund ble manglende gatelys diskutert, og ulike løsninger ble foreslått. Her ble
det foreslått løsninger både med sensorer og App-løsninger og hvordan en selv kunne slå på gatelyset.
En del var opptatt av at det ikke skulle innføres mer bompenger og kollektivtrafikken var tema i alle grender og i sentrum. Det er sterkt ønske om skolebuss
for de som har trafikkfarlig vei, spesielt nevnt Otterøya, og å hindre ulikhet mellom hvem som får skoleskyss blant naboer, slik som er opplevd i
Ramsviksskogen.
Befolkningen er opptatt av at tilbringertjenesten må fortsette, og det er ønske om å ha dagens ordning og kanskje utvide tilbudet for enkelte grender.
Det ble foreslått at rasteplasser langs veiene må utbedres, slik at det legges til rette for sykkelturister. Det må være mulighet for søppeltømming på
rasteplassene.
For at innbyggere skal få bo og leve slik de ønsker er det nødvendig at alle har tilgang til bredbånd – trengs for å kunne bo, arbeide og for trygghet i hele nykommunen. Det foreslås at beboere på institusjoner skal ha gratis tilgang på nett. Det ble også påpekt i flere anledninger at mobildekning langs veien er
særdeles viktig i tilfelle noe skulle skje.
Det er ønske om flyplass på Salsnes og at hurtigbåt fra Jøa til Namsos må bestå, og samtidig forslag til ny båtrute mellom Namsos-Statland og Otterøy.
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Bangsund ønsker
Gang- og sykkelveier

Gatelys
Bedring av kollektivtilbud
Utbedre veier og veivedlikehold
El-sykkelutlån

Vemundvik ønsker
Bedring av kollektivtilbudet
Gang og sykkelvei til Namsos
Rasteplasser
Mobil- og bredbåndsdekning
Rettferdig skoleskyss

Namsos ønsker
Utvide bybusstilbud kveld og helg
Få tilbake ekspressbuss Trondheim
Sykkelveier
Båtforbindelse Namsos - Statland - Otterøy
Gjestehavn i Namsos

Innspill fra folket om hva
som ønskes vedrørende
infrastruktur og
samferdsel i de ulike
grendene

Namdalseid

Otterøy ønsker

Gang- og sykkelvei gjennom kommunen

Utbedre Hovikbergene

Bredbånd- og mobildekning

Gang- og sykkelvei

Utbedre kollektivtilbud

Bedre kollektivtransport

Unngå bomfinansiering av veier

Utbedre veistandard

Åpen vei til Kalnestjønna og skianlegg i
Øyenskavlen

Bredbånd og mobildekning

Jøa/Elvalandet ønsker
Bru
Bredbåndsdekning og mobildekning
Bedring av kollektivtilbud (båt, buss)
Gang- og sykkelveier
Gratis ferje i påvente av bru

Statland/Tøtdal ønsker
Bredbånd- og mobildekning til alle
Båtrute til Namsos
Gatelys
Gang og sykkelvei
Opprettholde/forbedre tilbringertjenesten

Lund/Salsnes ønsker
Bredbånd- og mobildekning
Utbedring av vei Namsos - Lund

Utvikle tilbringertjeneste
Ivareta småbåthavner
Flyplass på Lund/Salsnes
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Næringsutvikling
Sentrale stikkord fra planprogram
Ny-etableringer, klynge-utvikling, næringsutvikling innen jordbruk, skogbruk, havbruk og fiske, sirkulærøkonomi, vekstpotensialet, teknologi og digitalisering,
reiseliv.

Innspill fra folkemøter
Flere ønsker at kommunen må tilrettelegge for bedrifter, slik at kommunen kan være en bidragsyter til bolyst og trivselstiltak. En av tiltakene som foreslå
her er at det er kort behandlingstid på ulike søknader. Befolkningen i Namdalseid påpeker at de har private kreative folk som skaffer egne arbeidsplasser og
utvikler nye arbeidsplasser til flere andre. Det ønskes grendestøtte til næringsutvikling.
Det påpekes at det er stort potensiale for næringsutvikling innen turisme, både i Namdalseid, Fosnes, Namsos og Lund. Det ønskes både gjestehavn og
servicebygg for båtturister, og flere påpeker muligheten til at det legges til rette for bobilturister i tillegg. Her må det være tilrettelagt med dusj, wc,
tømmemuligheter, strøm og fylling av drivstoff. Flere grender ønsker campingplasser. På Lund ble det beskrevet ønske om naturbasert turisme, og at det
tilrettelegges for å sette i gang med bygging av steder for overnatting, opplevelsesturisme etc. Flere tilbud vil tiltrekke seg flere turister og det igjen skaper
flere arbeidsplasser. Et konkret tilbud var å ha en turistbåt på Salsvannet som kunne fraktet turister for fottur over Salfjellet og tilbake/på sjøen.
I grendene er en opptatt av at ikke tomme bygninger blir stående som spøkelseshus og det er ønske om at disse blir tatt i bruk. Byggene kan benyttes til
lokale gründere, tankesmie, næringspark med mere. Her kom også konkret forslag om å bygge om Bangdalsbruket til fengsel.
I folkemøtet på Otterøy ble det beskrevet at Otterøy er en av Norges største villaksressurser og bør få mer oppmerksomhet. Her kan mange kilenotfiskere
bidra. Flere grender mener at fisketurismen kan videreutvikles. Befolkningen er opptatt av å ha oppdrett, en påpeker at det forutsetter rømningssikre
anlegg, lusekontroll og ikke visuelt for dominerende anlegg.
Kulturarbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser innenfor miljø er nevnt i forbindelse med næringsutvikling. Her foreslås det samarbeid mellom skole og
næringsliv for å utvikle miljøteknologien.
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Bangsund ønsker

Namsos ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Butikk

Småindustri

Opprettholde nærbutikker

Campingplass og utleie av rorbu/båt/kano

Ta vare på gründere

Pub/møteplasser

Turisme/bobilparkering/turistkontor

Økt satsning på
jordbruk/skogbruk/havbruk/oppdrett

Kommunal bistand til gründere

Utvikle potensiale i hav/kyst

Lokale arbeidsplasser

Utvikle turisme

Arbeidsplasser innen miljø/kultur

Camping/bobil/reiseliv/restaurant
Kommunal bistand til lokale gründere

Industriarbeidsplasser/virksomheter

Statland/Tøtdal ønsker
Vemundvik ønsker
Beholde og legge til rette for næringslivet i
Vemundvik
Arealplan må ta hensyn til næringsutvikling
i bygda
Ønsker butikk og kafe

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
næringsutvikling i de
ulike grendene

Flere arbeidsplasser
Tilrettelegge for turisme/servicebygg i
forbindelse med båthavn
Støtte til lokale bedrifter
En rovdyrpolitikk som ikke er en trussel
mot sau- og reindriftsnæringa

Namdalseid

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Felles lokalitet for gründere

Opprettholde nærbutikk

Utnytte Salsvannet

Utnytte ledige bygninger

Kommunal støtte til lokale gründere

Naturbasert turisme og reiseliv

Stort potensiale i turisme

Økt turisme

Utvikle bestående industri

Sikre god utviking i primærnæringene

Tilrettelegge for flere arbeidsplasser

Campingplass/bobilplass/spisesteder

Utvikling og nyetableringer

Satse på jorbruk/havbruk

Tilrettelegge for jordbruk/gårds og havbruk

Få havbruksnæringa inn på universitetsnivå
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Boligpolitikk
Sentrale stikkord fra planprogram
Bolig for velferd, alle skal bo trygt, innovasjon i planlegging av nye boliger og boligfelt, spredt kontra fortettet bygging.

Innspill fra folkemøter
Det er ønske om at den nye kommunen skal ha både spredt og tett bebyggelse. Noen ønsker større tomter og andre ønsker å bo tett. Det finnes områder
hvor det er gratis tomter og enkelte savner en plan for utbygging av boliger og leiligheter.
Det ble foreslått å ha en grønn boligutvikling med støtte til jordvarme og solcellepanel for privatboliger. Det ble fremmet forslag om at søknadsprosedyren i
forbindelse med oppsetting og regulering av bolig må forenkles. Her ønskes mer digitale løsninger vedrørende byggesaker – «pling» - Du får lov å starte
byggingen!
I flere grender ble det diskutert hvordan en kan tilrettelegge slik at en opprettholder folketallet gjennom å tilby tomter/tilrettelegge for tomter. Det er også
viktig for å opprettholde barnehage og skoletilbud. Det ønskes eldreboliger, eldretun, boligtun for eldre, varierte botilbud, boliger for ungdom og
kombinerte boligtun for unge og eldre. Det er ønske om å hjelpe ungdom i etableringsfasen med billige og et tilgjengelig utvalg tomter. Det ønskes at det
åpnes for å få lov til å bygge der en ønsker.
Det ble diskutert hytter og hyttefelt i flere grender og befolkningen er positiv til det. Imidlertid er det mange som ønsker at det skal være boplikt i bolighus
slik at de ikke blir brukt kun som ferieboliger.
På Jøa/Elvalandet var det godt oppmøte. Bru mellom Ølhammeren og
Seierstad var selvfølgelig et tema, men også behovet for bredbånd og
mobildekning til alle. Kultur og frivillighet ble løftet fram som en styrke for
bygda, og det kom mange forslag om hvordan en kan utvikle turismen.
Befolkningen er opptatt av å opprettholde arbeidsplasser og det kom
forslag til områder som kunne satses på innen næringsutvikling.
Befolkningen var opptatt av å kunne tilby hyttetomter, og tilrettelegge for
boligtomter Det er et ønske om å la bolighus ha boplikt. Det fremmes at
Fosnes har en god arealplan og har mange fine boligområder.
Befolkningen er veldig fornøyd med tilbudet «Mens vi venter på
ambulansen» lokalt brannvesen og legekontor. Jøa/Elvalandet oppleves av
befolkningen som trygt og folket har omsorg for hverandre.
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Namsos ønsker
Bangsund ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Flere boligtomter for ungdom

Grønn boligutvikling med støtte til
jordvarme og solcellepanel for private

Ungdomsboliger/utleiemuligheter

Tilrettelegging/tilskudd for bosetting

Rom for tett og spredt bebyggelse

Boligfellesskap m/livsløpsstandard

Variert botilbud - eie/leiemulighet

Legge til rette for hyttebebyggelse

Spredt boligbygging

Spredt bosetting

Boligareal nær kyst

Tilrettelegge for bolig og hyttebygging

Flere eldreboliger/leiligheter/tun

Plan for utbygging av bolig/leilighet i
distrikt

Boplikt i bolighus

Vemundvik ønsker
Flere boligtomter, bofellesskap og
eldreboliger
Bolig/leiligheter til førstegangskjøpere
La eldre få bo på hjemplassen, gjerne
omsorgstun
Tillat spredt bebyggelse

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
boligpolitikk i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Mulighet for store tomter (2-3 mål)
Bolig til ungdom som ønsker å flytte hjem
Bidra til bolyst

Gratis tomter til ungdom
Gjøre det attraktivt å bo her hele året

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Namdalseid

Tilrettelegge for at både unge og eldre kan
bo og trives på Otterøya

Tilgjengelige utleieboliger

Ønsker spredt bebyggelse

Mulighet for å bygge naust ved sjøen

Redusere byggegrense for bolighus til
sjøgrense fra 100 m - 25 m

Flere hytte- og fritidsboliger

Unngå å omregulere bolighus til
fritidsboliger

Effektiv behandling av søknader mtp
utbygging - næring og privat

Utvikle bolig- og hytteområder, tett og
spredt

Vern av enkelte områder for utbygging

Fortetting av hytte- og fritidsboliger

Ønsker både spredt og tett utbygging
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Arealforvaltning
Sentrale stikkord fra planprogram
Havnestrategi, sikkerhet og fremkommelighet for maritim næring, mineralnæringen, områder for jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk, områder for
utbygging av boliger og boligfelt, verneområder, natur- og friluftsområder, sikre og beskytte nåværende og fremtidig vannforsyning, sikre god vannkvalitet,
mål for etablering av nødvannforsyning, attraktive næringsarealer, bevaring av biologisk mangfold.

Innspill fra folkemøter
Båthavner og gjestehavner må utbedres og utvikles. Det foreslås utvikling av kystplan.
Det kom innspill vedrørende å få dispensasjon til å bygge innenfor 100 m regelen for å gjøre det attraktivt å bo i Nye Namsos. Det kom innspill på å
tilrettelegge og samtidig verne deler av strandsonen. Flere ønsket at det ble lagt til rette for arealer for hyttebygging, næringsområder, havbruk og
husbygging. Noen foreslo ny regulering av områder og ny reguleringsplan. Det kom også innspill på å sette av nok næringsareal for de som allerede driver
næring. Flere er opptatt av å verne områder og ivareta historiske bygninger, og det ble foreslått nasjonalpark ved Salsvannet og at kulturlandskap i inn og
utmark må holdes i hevd.
En del er opptatt av å verne dyrkajord og videre at arealplanlegging og arealforvaltning også må tilhøre distriktene. Det ble påpekt at Fosnes har en god
arealplan og en bevisst strategi for arealutnyttelse med fine boligområder.
Enkelte grender var opptatt av å ha god vannkvalitet og stabil vanntilførsel gjennom å vedlikeholde eksisterende vannverk/kommunalt vannverk. Dette
gjelder spesielt Statland/Tøtdal og Otterøy.
Til venstre: Prosjektleder Inge Ryan i samtale med
Per Sandvik på folkemøte på Otterøy. Her møtte
cirka 100 personer, og i tillegg var mange barn og
unge fra korps og kor engasjert i løpet av dagen
og kvelden. Folket på Otterøy var opptatt av
mange ting, men skolevei og Nye Heimen fikk mye
oppmerksomhet. I tillegg til mobil og bredbåndsdekning, butikk, vannkvalitet, aktivitets og
kulturtilbud. Innbyggerne er veldig fornøyd med
den nye skolen i bygda og lokalbutikken. Til høyre
ses Otterøya Blues Band.
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Jøa/Elvalandet ønsker

Bangsund ønsker
Ivareta historiske bygninger som finnes

Namsos ønsker

Verne dyrkajord

Bærekraftig utvikling

Ny regulering av Bangdalsbruket

Ny reguleringsplan

Beholde sjøområder slik de er

Tilrettelegge for bygging i strandsonen,
samt ha friområder
Videreutvikle nærområdet til
skolen/barnehagen
Videreutvikle lysløypa (sykling/cross)

Legge til rette for bolig og industri

Vemundvik ønsker
Areal til bebyggelse
Gi dispensasjon for 100 m regelen for nye
boliger
Planlegge eldretun med god beliggenhet

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
arealforvaltning i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Stor nok vannkapasitet
Bedring av vannkvalitet

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Stabil vanntilførsel for hele øya

Nasjonalpark ved Salsvannet

Namdalseid

Utvikle kystplan

Plan for kutt av klimagassutslipp

Legge tilrette for næringsareal

Legge til rette for næringsutvikling

Kulturlandskap i inn og utmark holdes i
hevd

Arealplanlegging og arealforvaltning må
også tilhøre distriktene
Vern av dyrkajord

Arealer for hyttebygging
Arealer for havbruk
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Utvikling av kommunens tettsteder
Sentrale stikkord fra planprogram
Etablering av innbyggertorg, styrking av lokaldemokratiet, tilbud og aktiviteter i de ulike lokalsamfunnene, styrker, svakheter og muligheter, ønsket utvikling,
tettere dialog mellom kommunen og frivilligheten.

Innspill fra folkemøter
I alle grender og tettsteder kom det masse innspill om hva som var bra og hva som kunne forbedres. I enkelte grender var en opptatt av å vise hva en har, og
i enkelte grender var en mer opptatt av å si hva som manglet. De fleste grender meldte at de har flott natur og turområder. De aller fleste påpekte at de har
innbyggere med dugnadsånd, men at en her må jobbe litt mer for at ikke interessen skal dabbe av. Flere ønsket å beholde de tilbud som en har i dag, slik
som kirka, grendehus, basseng, skoler og barnehager. Noen ønsker lokalt selvstyre og noen ønsker at vi framsnakker hverandre mer.
Det kom konkrete innspill om å rydde opp/forskjønne enkelte områder av kommunen for å vise fram den vakre naturen vi har i kommunen vår. Det var
ønske om å gjøre folk stolte og ansvarlige til å pynte hjemplassen sin. Det var forslag om en portal på Aunmyra der en ønskes velkommen til Namsos
kommune. I Namsos sentrum ble det foreslått å ha en felles byhage, hvor det er et samarbeid mellom kommune og frivillighet hvor det eksempelvis sås
grønnsaker og blomster. Her kan alle forsyne seg av det som dyrkes. Videre å ha et offentlig kjøleskap – hvor en kan sette fra seg det en ikke har bruk for, i
tilfelle noen andre kan benytte seg av det.
De fleste ønsket at det skulle være attraktivt å bo på hjemplassen sin. For å få til det trengtes både rom for fysisk aktivitet, rikt kulturliv, pub, lokalt selvstyre,
barnehage, skole, butikk og kollektivtransport.
Her vises noen innspill fra folket:









Vi kan bli boende og lokke flere folk hit
Vi har dugnadsånd
Vi er glad i heimplassen vår
Vi har naboer som bryr seg
Dugnadsånden bør bli som den er
Dugnadsånden har vært kjempebra
Dugnadsånden må bli bedre igjen!
Drømmer om at alle må være med å bidra til noe

Nye ideer - vi må være åpen for nye ting










Mer folk - mer barn - mere familieliv!
Alle kan bidra med noe
Vi kan bidra med engasjement
Tett og godt samfunn (nabokjerringa er et pluss)
Være positiv, heie fram gode forslag
Husk: Vi, ikke dem/dokk
At hver enkelt engasjerer seg i lokalsamfunnet og den nye
kommunen
Må ha politisk støtte

Hele bygda må være tilgjengelig, heie på
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Bangsund ønsker
Opprettholde det vi har i dag og i tillegg få
butikk, idrettshall, lokalt styre
Lokalt møtepunkt for Bangsund og
kommunen
Å bo på Bangsund/Selnes/Flak hele livet
Å få flere muligheter for ungdommen

Namsos ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Attraktivt sentrum - skilting, blomster,
promenade, gjestehavn, møteplasser og
parkanlegg

Grendesenter for
næringshage/arbeidsfellesskap

Felles byhage - kolonihage
Engasjere næringsliv, privatpersoner og
skoleklasser til å gjøre folk stolt av byen sin

Tilrettelegging for innflyttere
Lokalt sjølstyre m/egen økonomi
Fritidspark/treningspark
Ha mange lokalpolitikere

Statland/Tøtdal ønsker
Vemundvik ønsker
Bygdesentral i samarbeid med
oppvekstsenter - en møteplass for bygdas
befolkning med kafe

Innspill fra folket om hva
som ønskes for utvikling
av eget tettsted i de ulike
grendene

Positiv omtale er et godt utgangspunkt for
bolyst og trivsel
Bedre tilbud til ungdom, være attraktiv slik
at flere flytter hjem
Samarbeid mellom kommune og frivillige
lag og organisasjoner
Etablere møteplasser

Namdalseid

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Møteplasser for alle aldersgrupper, feks
fritidspark ved Bjørga skole

Beholde og utvikle
Otterøyrådet/kulturforum

Engasjement fra hytteeiere

Stimulere for tilflytting

Desentraliserte arbeidsplasser

Sikre politisk representasjon fra grendene

Fortsette med dugnadsånden i lag og
foreninger

Framsnakke bygda
Ivareta 1000 års parken

Framsnakke bygda og Namsos kommune

Lundstua som samlingspunkt
Positiv befolkningsutvikling
Beholde de tilbud vi har

Være en synlig del av Namsos

16

Samfunnssikkerhet og beredskap
Sentrale stikkord fra planprogram
Overordnet strategi som utdypes i egen plan for beredskap.

Innspill fra folkemøter
Flere av deltakerne på folkemøtene var opptatt av å bevare, styrke og videreutvikle tilbudet ved Sykehuset Namsos. Fosnes kommune har tilbudet «Mens vi
venter på ambulansen» og ønsker å opprettholde det. «Mens vi venter på ambulansen» var også tema på folkemøte på Statland, i og med at Flatanger
kommune har tilbudet. Statland ønsker gjerne å få et slikt tilbud og kan gjerne samarbeide med Flatanger. Noen nevnte også ønske om utrykningsteam.
Det ble diskutert lokal brannberedskap og viktigheten av å beholde og videreutvikle det. Her ønsker Otterøy frivillig brannvesen for å kunne bistå sentralt
brannvesen inntil de er på plass. Noen påpekte viktigheten av økt sikkerhet i småbåthavner med eksempelvis bølgedempere og molo.
Flere påpekte viktigheten av bredbåndsutbygging og mobildekning for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. I et møte var det også ønske om å få mer
informasjon om hvor nærmeste tilfluktsrom med nødvendig utsyr finnes i tilfelle behov.
Politiressurser var også nevnt i et møte, og det var ønske om å få tilstrekkelige politiressurser.
Veien som knytter Nye Namsos med Ytre Namdal (FV 769) bør utbedres, den er pendlervei for mange, og med mye tungtrafikk. Det presiseres at det er
viktig å utbedre veien med tanke på sikkerhet. Utrykning av nødetater ble også nevnt.

I Namdalseid var befolkningen opptatt av vei, både fylkesvei 17,
gang og sykkelvei og om bompenger. Namdalseid ligger mellom
to byer og mange drømmer om å slippe bompenger.
Befolkningen er stolt over å få ny skole med idrettsbygg og flere
ytrer at de er fornøyd med barnehage- og skoletilbud.
Deltakerne i folkemøtet i Namdalseid fram-snakker de mange
kultur- og frivillighetstilbud som finnes i bygda, men har også
forslag på hva som kan bedres. Bygda har god tilgang på
boligtomter og opplever at de har trygge boforhold. Det kom
mange gode forslag på næringsutvikling og forslag til lokaler
hvor gründere kan etablere seg.
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Namsos ønsker
Bangsund ønsker
Styrke sykehuset
Få flere hjertestartere og opplæring for
Bangsund/Bagdalen og Klinga

Informasjon om hvor nærmeste
tilfluktsrom, gassmasker og nødrasjoner
finnes ved behov
Beholde ambulansetilbud
Videreutvikle tilbud ved Sykehuset Namsos
og engasjere seg for at tilbudet består

Jøa/Elvalandet ønsker
Opprettholde tilbudet mens vi venter på
ambulansen
Opprettholde lokalt brannvesen og
legekontor

Tilstrekkelige politiressurser

Vemundvik ønsker
Sikre bredbåndsutbygging og mobildekning

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
samfunnssikkerhet og
beredskap i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Ønsker lokalt utrykningsteam "før
ambulansen kommer" - eventuelt i
samarbeid med Flatanger
Har lokalt brannvesen, men ønsker ny
brannbil og brannstasjon

Otterøy ønsker
Helikopterplass
Namdalseid

Molo i Fosslandsosen og Skomsvollsjøen

Ingen innspill

Frivillig brannvesen
Sikkert bredbånd/nett

Lund/Salsnes ønsker
Opprettholde tilbudet "Mens vi venter på
ambulansen" og brannvesen på Salsnes
Beholde og videreutvikle brannberedskap
og helseberedskap

Økt sikkerhet i småbåthavn
m/bølgedemper
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Kultur- og frivillighetskommune
Sentrale stikkord fra planprogram
Ønsket utvikling for kulturlivet, lag og foreninger, idretten, friluftsinteressene, samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten.

Innspill fra folkemøter
Det finnes mange lag og foreninger i Nye Namsos, med et bredt tilbud. I flere grender er en opptatt av å beholde kirka, spesielt nevnt er Vemundvik, Lund og
Salsnes. Det finnes to frivilligsentraler i dag, en i Namdalseid og en i Namsos. Flere grender er opptatt av kulturskolen og at denne må bestå. Her foreslås
også at kultur må implementeres som en del av barnehage- og skoletilbudet, mer enn bare musikk, med et samarbeid med ulike lag og organisasjoner. Det
finnes flere ungdomsklubber og mange ulike sosiale møteplasser i den nye kommunen. Jøa og Otterøy utpeker seg i folkemøtene når de beskriver sine
kulturtilbud. Natur og friområder blir beskrevet som en flott ressurs i hele Nye Namsos. Det finnes flere bibliotek, og Salsnes påpeker viktigheten om at
biblioteket må bestå.
I noen grender er det enkelte aktivitetstilbud som savnes. Det oppleves som en utfordring å finne personer som tar på seg ulike verv i lag og foreninger. Her
er det ytret ønske om en kommunal frivillighetskoordinator eller kultursekretær som kan være til støtte for lag og foreninger. Et annet moment som kom
fram var å se på muligheten for at ulike lag og foreninger kunne samarbeide mer, og om det kunne utarbeides en paraplyorganisasjon for flere lag og
foreninger. Det ønskes kommunal støtte til lag og foreninger og at denne støtten er forutsigbar. Det er ønske om å utvide antall frivilligsentraler, og folket
ønsker sentral både på Jøa, på Bangsund og på Otterøy. Enkelte grender ønsker et eget budsjett for kultur og frivillighet, hvor det er selvråderett. Det ønskes
bedre markedsføring av de tilbud som finnes, da mange grender har mange tilbud som enkelte ikke kjenner til. Her er det en utfordring med hvilke kanaler
som brukes til markedsføring. Det er flere grender som ønsker seg utbedring av eksisterende anlegg og nybygg av anlegg (hall, fotballbane, konsertsal,
scene). Det er ønske om at kulturskoletilbud utvides i grender til å omhandler mer enn musikk, hvor både teater, kor og kunst nevnes.
Folkemøtene viser at frivillige lag og organisasjoner i Nye Namsos har dugnadsånd og stor dugnadsvilje. Frivilligheten er preget av trygghet og samhold og er
noe av limet som holder grendene sammen. Likevel forteller flere at det blir stadig vanskeligere å rekruttere frivillige til ulike verv. Kultur og frivillighet
trenger vedlikehold, på lik linje med andre. Bangsund og Otterøy er svært fornøyd med at de har Bangsund Vel og Otterøyrådet som uttalelsesorgan.
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Bangsund ønsker

Namsos ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Sosiale treffpunkt

Universell utforming slik at alle kan delta

Beholde ulike kulturtilbud

Flerbrukshall og kunstgressbane

Markedsføring av de aktiviteter vi har

Kultursekretær som kan bistå frivilligheten

Frivilligsentral

Utvidelse av tilbud i frivilligsentral

Frivilligsentral

Kulturskole i skoletiden

Lengre åpningstider på kulturarenaer

Kultur som en del av barnehage og skole

Bangsund Vel som fortsatt møte- og
uttalelses organ

Tilrettelegge "Folkenamsen" for alle!

Ha aktive møteplasser

Vemundvik ønsker
Badestrand
Tilskudd til lokale lag og foreninger
Samlingspunkt for trivsel, engasjement og
ideer
Beholde kirka

Innspill fra folket om hva
som ønskes for kultur og
frivilligheten i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Treningsmuligheter innendørs
Kulturskoletilbud må bestå
Økt støtte til lokale teaterlag
Mer kulturell rørelse i bygda

Frivillighetskoordinator

Namdalseid ønsker

Otterøy ønsker

Videreutvikle frivilligsentral

Flerbrukshall/oppruste uteområder

Utvide kulturliv for barn (teater, kor, kunst)

Utbedre stier og mark

Opprettholde ungdomsklubb

Frivilligsentral

Fortsatt aktivt foreningsliv

Selvråderett, eget budsjett

Etablere paraplyforum for korps/kor/lag

Otterøyrådet må bestå

Lund/Salsnes ønsker
Opprettholde begge kirker (Salsnes og Lund)
Møteplass for ungdommer
Opprettholde bibiliotektilbud Salsnes
Flere fritidstilbud
Opprettelse av stallplasser/bane og ridehall
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Helhetlig læringsløp fra barnehage til videregående skole
Sentrale stikkord fra planprogram
Hvordan sikre gode overganger og videre oppfølging av utsatte grupper og enkeltindivider, hvordan forebygge mot langtidsfravær og ut-dropping?

Innspill fra folkemøter
I de fleste grender var folket opptatt av å beholde barnehage og skole og dets betydning for grenda og folketallet. Det å ha en forutsigbarhet har stor
betydning for å kunne trives og bo, og å sikre arbeidsplasser i bygda. Skolen er et viktig samlingspunkt og gir vennskap i bygda, bidrar til at en omgås og alle
kjenner alle. Barnehage og skole er viktig i alle lokalsamfunn. De unge deltakerne i folkemøtene var opptatt av å slippe lekser, og at de gjerne kunne ha
lengre skoledag for å slippe lekser. Flere har beskrevet at barn og unge må få prøve seg mer praktiske fag både i skole og i bedrift for å hindre at elever
slutter før endt skolegang.
I Vemundvik kom det et forslag om at alle trinn i alle skoler i Nye Namsos burde hatt en vennskapsklasse i en annen del av kommunen. Dette fremmer
vennskap og samarbeid.

Bildet viser Silje Jakobsen, Lundstua og prosjektleder Inge Ryan.
Befolkningen på Lund og Salsnes, samt flere hytteeiere tok
turen innom på første dag på folkemøte-reisen. Folket var
spesielt opptatt av veistrekningen mellom Lund og Namsos, og
å utbedre denne i og med at det er mye tungtrafikk, og med
tanke på at det er barns skolevei. Det var viktig for innbyggerne
å få bredbånd og mobildekning både for å kunne bo og jobbe,
trygghet og bolyst. Det ble diskutert flyplass på Salsnes for hele
Namdalen og muligheter for økt turisme. Befolkningen er
opptatt av å beholde kirka og ønsker flere fritidstilbud. Å ha et
barnehagetilbud er viktig for at unge folk skal kunne etablere
seg, bo og trives i bygda.
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Bangsund ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Sikre fremtiden for skole og barnehage

Namsos ønsker

Beholde barnehage og skole

Flere barnehageplasser

Lengre skoledag uten lekser

Ha trygge og gode oppvekstvilkår

Legge til rette for at ungdom får prøve
yrkeslivet

Trygg skolevei

Satse på havbruk/landbruksskole og
høyskole

Vemundvik ønsker
Opprettholde oppvekstsenter
Samarbeid mellom alle skoler i Nye
Namsos, slik at alle får en vennskapsklasse
fra en annen skole

Innspill fra folket om hva
som ønskes for et helhetlig
læringsløp fra barnehage til
videregående skole i de
ulike grendene

Namdalseid

Otterøy ønsker

Har et godt barnehagetilbud

Sikre barnehageplass for alle på Øya

Får ny skole med idrettsbygg

Oppfølging av de som har behov i hele
læringsløpet

Opprettholde folketallet for å sikre godt
psykososialt miljø for barn og unge i
barnehage og skole/SFO

Øke svømmetilbud
Gratis skoleskyss på grunn av farlige veier

Statland/Tøtdal ønsker
Beholde barnehage og skole, som igjen gir
oss arbeidsplasser
Hindre at ungdom faller fra skolen gjennom
å tilby praktiske fag i skole og bedrift
Tilby individuell tilpasnings så tidlig som
mulig

Lund/Salsnes ønsker
Ønsker full barnehagedeknning og SFO
Forutsigbar skolesituasjon
Opprettholde barnehage og skole på
Salsnes for å få familier til å bo her
Trygg og god skoleskyss
Beholde barnehage i bygda
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Ivaretakelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv
Sentrale stikkord fra planprogram
Hvordan ivareta og inkludere samisk, språk, kultur og samfunnsliv i den nye kommunen?

Innspill fra folkemøter
Det kom noen få innspill i forhold til ivaretakelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Enkelte var opptatt av å kunne spre mer kunnskap om temaet og
bedre mulighet for læring av samisk språk. Noen var opptatt av å ivareta, merke og skilte samiske kulturminner. Det var også ønske om å ha ei positiv
innstilling til reindrifta i distriktet.

I Vemundvik var befolkningen opptatt av å få kollektivtransporttilbud som
fungerer for pendlere, skoleelever og befolkningen ellers. Eldre som ikke
har sertifikat er bekymret for hvordan de skal komme seg til butikker, ulike
tjenester og tilbud uten et godt transporttilbud. Befolkningen er fornøyd
med gang- og sykkelvei fra Ramsviksskogen til Sørenget, og ønsker gjerne
forlengelse til Namsos sentrum. Bygda har flere næringsaktører og er
opptatt av at arealplan må ta hensyn til næringsutvikling. Det bør legges til
rette for at flere flytter til bygda ved å markedsføre ledige tomter, noe som
igjen øker innbyggertall og kan bidra til å opprettholde barnehage- og
skoletilbud. Det foreslås å ha en møteplass/kafe for bygdas befolkning med
ulike tilbud. Bredbånd- og mobildekning var også et viktig tema på
folkemøte i Vemundvik. Bygda har mange lag og foreninger som skaper
aktivitet, og kunne ønsket seg forutsigbare tilskudd fra kommunen som
støtter opp lag og foreninger. En egen frivillighetskoordinator som kunne
hjulpet frivilligheten ble foreslått.
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Namsos ønsker
Bangsund ønsker
Ivareta samiske kulturminner

Vemundvik ønsker
Ingen innspill

Kurs i samisk for alle kommunalt ansatte og
andre som ønsker ut fra lov

Innspill fra folket om hva
som ønskes for ivaretakelse
av samisk språk, kultur og
samfunnsliv i de ulike
grendene

Jøa/Elvalandet ønsker
Ingen innspill

Statland/Tøtdal ønsker
Ingen innspill

Lund/Salsnes ønsker
Namdalseid
Har godt fokus på samisk liv og kultur i
Namdalseid

Forutsetter mer spredning av kunnskap om
temaet
Otterøy ønsker

Bedre mulighet for læring av samisk språk

Oppmerking og skilting av kulturminner

Ønsker å ha ei positiv innstilling til
reindrifta

Har reinbeitedistrikt her
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Digitalisering
Sentrale stikkord fra planprogram
Hvorfor, hvordan og innenfor hvilke tjenesteområder skal den nye kommunen ta i bruk digitale verktøy?

Innspill fra folkemøter
Bredbånd og mobildekninger er det viktigste hvis alle skal kunne benytte seg av digitalisering. Folket var opptatt av hvordan en skal sikre at alle får de
tjenester de har behov for hvis alt skal digitaliseres. Noen pekte på viktigheten av å kunne treffe folk personlig. Hva med de som har en eller annen form for
kognitiv svikt og ikke kan benytte seg av den nye teknologien? Her ble det foreslått at det trengs lokale tilgjengelige kontor slik at de som ønsker og har
behov, får hjelp. Samtidig var flere opptatt av å kunne utnytte velferdsteknologien slik at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme.
Som nevnt tidligere vedrørende strategi for infrastruktur og samferdsel kom det forslag om å digitalisere gatelys, slik at den som skal ferdes ute etter at
gatelys er slukket, kan slå på gatelysene via en app.

Befolkningen på Bangsund ønsker seg butikk og har flere
konkrete ideer til næringsutvikling. Folket er opptatt av å kunne
tilby små leiligheter/boliger for leie til både unge og eldre,
gjerne i samme tun. Det er ønske om å få bo i nærmiljøet, også
når en blir gammel og trenger mer bistand. Det ble påpekt
viktigheten av at dyrkajord kun skal brukes til dyrkajordsformål
og ikke boligbygging. Det oppleves som at det er god
fellesskapsfølelse og dugnadsånd i bygda, men det er ønske om
å utvikle gode møtepunkter både internt og med kommunen.
For videre utvikling ønskes idrettshall, ulike aktivitetstilbud, og
sosiale treffpunkt, gjerne frivilligsentral. Det vises til at
stedsutviklingsplanen som ble utarbeidet er bra.
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Bangsund ønsker
Digitaliserte gatelys, gjerne med app
Bredbånd til alle

Namsos ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Alle beboere på aldersinstitusjoner skal ha
tilgang på gratis nett

Fiber er viktig for at alle skal kunne benytte
seg av dette

Alternativer for mennesker med nedsatt
kognitive evner

Vemundvik ønsker
Mobil og bredbåndsdekning for å
opprettholde bosetting og
næringsvirksomhet
Mulighet for hjemmekontor med
bredbåndsdekning

Namdalseid
Ingen innspill fra Namdalseid

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
digitalisering i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Velferdsteknologi slik at eldre kan bo
lengre hjemme
Servicekontor må være lokalt tilgjengelig
slik at de som har behov for datahjelp får
det når de trenger det.

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Bredbånd og mobildekning for digitalisert
eldreomsorg

Må ha bredbånd - en forutsetning for å
kunne bo her og for å få til
næringsutvikling

Ivareta viktigheten av det å treffe folk
personlig
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Utvikling av et aldersvennlig samfunn
Sentrale stikkord fra planprogram
Hvordan legge til rette for en god alderdom med flere eldre og færre hender og hoder i eldreomsorgen, hvordan legge til rette for en god alderdom i eget
hjem, bruk av velferdsteknologi?

Innspill fra folkemøter
Folket mener at eldre må benyttes som en ressurs og ikke som en belastning. Her finnes muligheter innen å samarbeide med eldre gjennom ulike
arrangement i eksempelvis barnehage og skole.
For at folk skal kunne bo lengre hjemme må det legges til rette for et godt kollektivtilbud slik at de uten førerkort og bil, kommer seg til butikk,
helsetjenester, venner etc. Noen foreslår også mer tilrettelegging for hjemkjøring av dagligvarer.
Folk ønsker å bo der de bor og hjemme. Det er ønske om å få velge selv hvilken sykeheim/aldersheim/bolig en må flytte til hvis det er nødvendig og noen
mener de må sikre at alle som trenger det bør få en plass i egen grend. På Otterøya er det flere som ønsker å få tilbake bo- og velferdssentret, eller å få mer
utnyttelse av de mulighetene som finnes på Nye Heimen. I flere grender er en opptatt av å tilrettelegge for omsorgsboliger, eldretun og noen foreslår å
bygge kombinerte bygg for ungdom og eldre.
For å ha en god alderdom er ernæring viktig. Flere skryter av kjøkkenet på de ulike institusjoner i den nye kommunen og bemerker nødvendigheten av å
ivareta og utvikle lokale kjøkken.
Flere skryter av den eldreomsorgen som finnes i egen kommune og ønsker at tilbudet opprettholdes. Det foreslås at den kompetansen innen eldreomsorg
som finnes i Nye Namsos må benyttes på tvers av hele kommunen, men at selve tjenestetilbudene må ivaretas som de er i dag. Det foreslås at det kan
opprettes en base i grender hvor det ikke finnes et eget bygg, hvor befolkningen kan møte kommunens helseteam. Det foreslås aktivitører på alle
institusjoner.
Aktivitet – det ønskes aktivitet der unge og gamle møtes, samarbeid mellom frivillige og profesjonelle og mer aktivitet i bo- og velferdssentrene. Konkrete
forslag som besøksvenner og seniordans ble fremmet.
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Bangsund ønsker
Å få bo på bo- og velferdssenter i egen
grend
Busstilbud til de som benytter rullestol

Namsos ønsker

Jøa/Elvalandet ønsker

Universell utforming slik at alle kan delta

Beholde sykeheim, legekontor og
fysioterapitiltbud

Mer aktivitet der eldre bor, med samarbeid
mellom kommune og frivillighet
Aktivitører ansatt ved alle senter
Ivareta organisering som allerede er
etablert

Fortsatt bo i lokalsamfunnet selv om en er
gammel
Egen demensavdeling på sykeheimen
Inn på tunet/besøksgård for
eldre/demente

Statland/Tøtdal ønsker
Vemundvik ønsker
Seniorsenter - med base for å møte
kommunens helseteam
Eldretun med enkle selveide leiligheter
Omsorgsboliger

Namdalseid

Innspill fra folket om hva
som ønskes for et
aldersvennlig samfunn i
de ulike grendene

Tilby tjenester slik at folk kan bo hjemme
lengst mulig
Ønsker 2-3 sykehjemsplasser på Statland
Lokal eldreomsorg i bygda
Opprettholde gode helsetjenester i bygda

Aktiviteter hvor folk i alle aldre møtes
sammen

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Gjenåpning av heimen

Opprettholde eldretilbudet på Helsehuset

Få til en ordning med besøksvenner

Benytte eldre som en ressurs i eksempelvis
barnehage og skole

Sikre at alle eldre i Namdalseid får tilbud
om institusjonsplass i eget område

Aktiviteter og dagtilbud

Utvikle hverdagsrehabilitering

Tilpasse boliger med det som trengs slik at
folk kan bo på Øya

Ambulant tilbud til hjemmeboende eldre

Kompetansen må brukes i hele
nykommunen

Tilpasset tilbud fra kommunen etter den
enkeltes behov
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Kompetanseutvikling og rekruttering
Sentrale stikkord fra planprogram
Tilrettelegging for kompetanseheving og kompetanseutvikling blant kommunens ansatte, rekruttering av nye ansatte til ledige stillinger og strategi for
etablering av nye stillinger.

Innspill fra folkemøter
For å få folk til å bosette seg i de ulike bygdene må det legges til rette for blant annet gode veier med tanke på pendling til og fra jobb, bredbånd og
mobildekning. Det påpekes at ansatte i barnehage, skole og pleie og omsorg må være faglærte for å få kvalitet på tjenester i hele kommunen. Videre ble det
sett på som viktig at de som allerede er ansatt må få mulighet til å få kompetanseheving.
Noen kommuner har erfaring med å ansette ungdom i sommerjobber og ser det som en nyttig rekrutteringsarena. Det ønskes også traineestillinger i
kommunalsektor.
På Bangsund anbefales det at alle nye som kommer flyttende til bygda tas godt imot med velkomstbrev.

I Namsos var det ønske om å ta bedre vare på turister, gjennom blant
annet å tilby gjestehavn med fasiliteter og bobilparkering i sentrum.
Det kom forslag om å vende blikket mer mot havet/kysten og ikke
bare elva med tanke på næringsutvikling. Fisketurismen ble også
foreslått videreutviklet. Det bør gis støtte til grønn boligutvikling med
eksempelvis jordvarme og solcellepanel for privatboliger. Det bør
være rom for både spredt og tett bebyggelse. Det var mange forslag
om hvordan sentrum kan videreutvikles og forskjønnes. Sykehuset
Namsos ble fremmet som viktig for byen, både som arbeidsplass og
for tjenestene som tilbys. Det ønskes et aldersvennlig samfunn
gjennom større aktivitet på institusjoner og en kombinasjon av
kommunalt ansatte og frivilligheten.
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Bangsund ønsker
Å ta vare på de som flytter til grenda
Ønske alle velkommen med eget
velkomstbrev

Vemundvik ønsker
Flest mulig faglærte innen skole og
omsorgstjeneste

Namdalseid
Ingen innspill

Jøa/Elvalandet ønsker
Namsos ønsker

Sommerjobb for ungdom

Ingen innspill

Kontinuerlig kompetanseheving i
kommunale arbeidsplasser
Traineestillinger i kommunal sektor

Innspill fra folket om hva
som ønskes for
kompetanseutvikling og
rekruttering i de ulike
grendene

Statland/Tøtdal ønsker
Ingen innspill

Otterøy ønsker

Lund/Salsnes ønsker

Ikke alle vil bo i byen; Legge til rette for
hus, bredbånd og gode veier så folk med
kompetanse kommer flyttende til oss!

Viktig at de som etablerer arbeidsplasser
har mulighet for å gi tilsatte
kompetanseheving
Realisering av Campus Namdal
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Dikt fra ordførere om Visjonsreise nye
Namsos 9. – 16. september 2018
Ei uke har gått, ei visjonsreise så flott.
Fra Lund forrige søndag, til NTE arena, å Namsos i dag
Namsos ska bli ny, ja Namsos ska bli ny,
søng Rånes å Kveli, heile reisa hi verri såå hærlig
Hvor enn vi har vært, hver dag, hver time å stund,
da snakke vi ikke bærre om Jøa, Statland å Bangsund
For det er jo virkelig slik,
vi har også verri på Otterøya, Namdalseid å Vemundvik
Reisens agenter, Morten, Petter å May Britt
Har til tider hatt det rimelig stritt.
Men, du verden, et slikt engasjement har vi sjelden sett
dåkk har levert til godt over terningkast seks
Folkemøter rundt omkring i hele den nye kommune
Vist gjennom film, bilder å bruk av drone
I fulle hus, der reisen har vært til stede
har det vært stort engasjement, mye stolthet og glede.
Prosjektleder Inge er en kunstens mann
ingen kan trollbinde, å engasjere folk som han.
for det er et kunststykke å få det til slik
at tema kommuneplan kan bli til noe arti

Vi har møtt innbyggere, engasjerte og stolte, over sine lokalsamfunn så flotte
gode tilbud ramses opp i fleng, de sier - la oss beholde dem.
Men det stopper ikke der, vi hører dem også si: Hør nå hær.
Ønskene er jo mange, slik som fiber å breibånd til alle.
Hvor var du da Brå brakk staven, har som sitat vært rene gaven
men vi tror, å er sikker på, at innbyggerne i nye Namsos nå
etter denne reisen Visjon misjon, har kommet fram til en konklusjon:
Namsos skal bli ny, et godt motto er gitt, som innbygger vil jeg bidra med mitt.
Vi skal skape en ny kommune fra første i første tjuetjue
denne reisen har bidratt til å gi oss så mye
et godt grunnlag til å plukke innspill på øverste hylle
slik at vi på beste måte innbyggernes forventinger kan fylle.
Takk til alle som har bidratt på denne reise
Vi kan med god grunn flagget heise
Vi nådde målet, som handlet om flere ting
det å skape engasjement, men mest av alt: skape begeistring
Vi hi trua ,
søkki ta
herre vart bra
Steinar Lyngstad
Fremført på reisens avslutningsmøte i Namsos 16.9.18 av:
Ordfører Arnhild - Ordfører Trygve Jonny - Ordfører Steinar
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