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1. Innledning
Som en del av grunnlaget for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune
2020-2032, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdomsskole-elever i nye Namsos
høsten 2018. Det var elever ved valgfaget Demokrati i praksis i 10. klasse ved Namsos ungdomsskole
(NUS) som laget, distribuerte og samlet inn undersøkelsen. Det var 132 elever som svarte på
undersøkelsen. Det ble også gjennomført en workshop med elevrådet ved Olav Duun videregående
skole den 4. desember 2018. Workshopen ble gjennomført i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
Trøndelag (Frank Norbeck, bildet nedenfor), og tok for seg hvordan det er å være ung i Namsos i dag,
og hvordan ungdommene ser på framtida i den nye kommunen.

Frank Norbeck, leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, i dialog med ungdommer i elevrådet ved Olav Duun videregående
skole. Foto: Elin Skage Knappe

2. Sammendrag
Ungdom i nye Namsos er veldig fornøyd med skolen sin, og trives med å bo i Namsos. De er opptatt
av å ha noe å holde på med i fritiden. De etterlyser flere møteplasser, gjerne møteplasser som ikke er
forbundet med alkohol, men hvor de kan få holde på med forskjellige aktiviteter gjerne uten at det
koster mye penger. Ungdommene ønsker seg fritidstilbud som ikke omhandler musikk og idrett. Det
er tilstrekkelig med gode tilbud til de som vil holde på med musikk og idrett. Ungdommene ønsker å
bo hjemme så lenge som mulig, og over alt i den nye kommunen. En forutsetning for dette er godt
utbygd mobil- og bredbåndsnett, og gode kollektivtransport-muligheter, som gjerne kan benyttes
lenger utover kvelden enn tilfellet er i dag, gjerne også i helgene.

Representanter fra elevrådet presenterte sine innspill under workshopen 4. desember, og vi fikk gode refleksjoner rundt
tema som engasjerer de unge. Foto: Elin Skage Knappe

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant alle ungdomsskole-elevene i Namsos, Namdalseid
og Fosnes, viser at 60 % av elevene som svarte ønsker å bo i Namsos eller flytte tilbake etter endt
utdannelse. De er ellers opptatt av positiv utvikling og styrking både av Namsos sentrum og av
utkantene i den nye kommunen. Den nye kommunen må huske på grendene og ytterkantene.

3. Innspill fra spørreundersøkelse
I denne tabellen presenteres de innspill som oftest gikk igjen i svarene som kom inn.
Spørsmål
Hva er bra med plassen du
bor på?

Hva er ikke bra/mangler der
du bor?

Hva må gjøres for at du skal
trives bedre der du bor?
Ønsker du å bo i Namsos i
framtida?
Hvis ja; hvorfor?

Hvis nei; hvorfor ikke?
Hva er bra med regionbyen
Namsos?
Hva mangler i regionbyen
Namsos?
Hva gjør du på fritiden?

Er du fornøyd med
fritidstilbudene?
Hvilke tilbud ønsker du på
fritiden?
Hva synes du om
kollektivtransport—tilbudet
der du bor?
Hva synes du om skolen
din?

Mest gjentatte svar
• Cafeer
• Kulturskolen
• Venner
• Kunstgressbane
• Naturen
• Møteplasser på fritiden
• Gangfelt
• Mye rus
• Parker
• Søppelbøtter
• Fibernett
• Flere gangfelt
• Flere møteplasser for ungdom
• Mere julelys
• Ja (60 %)
• Nei (40 %)
• Familie
• Fin plass
• Venner
• «Større by»
• Liten by
• Bedre tilbud andre steder
• Kulturskolen
• Fritidsaktiviteter
• Kinoen
• Julelys
• Søppelbøtter
• Ridning
• Dansing
• Venner
• Fotball
• Friidrett
• Musikk
• Jakt
De fleste har svart at de trives godt og er fornøyd med de tilbudene som
finnes. En del har svart at de er usikre på hvilke tilbud som finnes.
Ingen konkrete innspill kom inn, men en del antyder at prisene på noen av
tilbudene er for høye og noe at de ikke vet hva det koster.
De fleste synes at dagens tilbud er for dårlig, og at bussene ikke går ofte nok.
Tilbudet kan bedres ved at det settes opp flere busser gjerne utover kvelden,
og at tilbudet generelt blir billigere.
Det er delte meninger om skolen blant ungdomsskole-elevene:
• Bra
• Stygg
• Gammel
• Utdatert
• Dårlig/mangler uteområde
• Skolen er for gammel og ikke tilrettelagt for «moderne» utdanning

Hvordan kan nye Namsos bli
den reneste og mest
miljøvennlige kommunen i
Norge?
På hvilken måte kan
ungdommen ha dialog med
kommunen?

•
•
•

Flere søppelbøtter
Mer søppel-rydding
Ungdom kan få betaling for opprydding av søppel

•
•
•

Snapchat
Instagram
Facebook

4. Innspill fra workshop
Den 4. desember 2018 inviterte Nye Namsos, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag,
elevrådet ved Olav Duun videregående skole til en workshop. Elevrådet består av 45 elever og
representerer alle linjene og klassene på skolen.
Workshopen bestod av gruppearbeid, og elevene ble delt inn i to kategorier. Den ene var grupper
bestående av elever som bor hjemme og den andre var grupper med elever som bor på hybel. Dette
ble gjort fordi en ville undersøke om det er forskjellige oppfatninger hos de to gruppene, og om det
er noe som skiller seg ut blant hybelboerne, som kommunen bør være oppmerksom på.
Her presenteres de innspill som oftest gikk igjen ved de ulike temaene:
1. Hvordan er det å være ung i Namsos i dag?
Hjemmeboende
Bussene slutter å gå for tidlig
Mangel på rusfrie møteplasser for ungdom over
16 år
Savner informasjon om de fritidstilbud som
finnes
Bra/mangfoldig skoletilbud
Savner en elev/student-kafe
Etterlyser (flere) jobbtilbud
Aktivitetstilbud som ønskes av flere:
Spillehall
Bowlinghall
Ungdomsklubb
Flere festivaler for ungdom
Trygt og trivelig
Mange tilbud innen idrett og kultur
Savner «MOT»-undervisning
Ønsker en student/elev-kafé

Hybelboere
Dyrt å leie hybel
Ønsker en kafè for elever, som er åpen etter
skoletid
Kollektivtransporten slutter for tidlig
Ønsker økonomikurs
Ønsker «hybelstøtte» (en person)
Ønsker samlinger på tvers av hybelsamfunn
Ønsker et felles informasjonsmøte med
muligheter for innspill

Bra med hybelfrokost og hybelmiddag
Ønsker kommunale hybler for elever/studenter,
til en billig penge
Ønsker arbeid/jobbtilbud
Hybelhotell ønskes

2. Hva mangler i Namsos i dag for ungdom?
Hjemmeboende
Sosiale møteplasser
Sommerjobbtilbud for de under 18 år
Jobb/fritidsjobb tilbud for de under 18 år
Kafè hvor ungdom kan møtes å studere, ha
arrangement, være sosiale
MOT-undervisning
Billigere og bedre offentlig transport-tilbud
Bowlinghall
Student-rabatter
Flere aktiviteter for ungdom (a la nattcup)
Kommunen må markedsføre seg bedre
Direktebuss mellom Namsos og Trondheim

Hybelboere
Bedre tilbud om kollektivtransport
Mer oppfølging
Økonomikurs
Sosiale møteplasser
Student/elev rabatter
Jobber for elever/studenter
Hybler nærmere sentrum og butikker
Hybelmiddag en dag i uken
Billigere transport
Oversikt over hva som finnes hvor
Kurs i matlaging

3. Hva må til for at du skal leve og bo i Namsos i framtida? (felles svar)
Lærlingeplasser og læreplasser
Flere jobbtilbud
Bolig i en overkommelig prisklasse
Turisme – Rock City – Festivaler og konserter
Flere og mer varierte butikker – spre de!
Oppussing av byen
En trygghet på at det er jobb
Nye yrker: hydrogen, havkraft etc.
En mer sentrumsnær skole
Flere familietilbud (bowling, lekeland etc.)
Sommergate/gågate/julegate
Bedre veier
Flere møteplasser

Elever ved Olav Duun videregående skole hadde gruppearbeid og kom med innspill til Nye Namsos den 4. desember 2018.
Foto: Elin Skage Knappe

4. Hva gjør du ei drømmehelg i Namsos? (felles svar)
Fester
Drikker (alkohol)
Er sosial med venner
Kjører rundt – roadtrip
Ser på Netflix
Spiser felles middag
Er på sosiale medier
Slapper av
Trener
Går på kino

Frank Norbeck (Ungt Entreprenørskap Trøndelag) i dialog med elevrådet ved Olav Duun videregående skole. Foto: Elin
Skage Knappe

Mange av de ungdommene som har vært med å si sin mening om hvordan det er å være ung i
Namsos i dag og som har sagt sine meninger om hva som kunne vært bedre, har uttrykt stort
engasjement og sagt at de setter stor pris på å bli hørt av kommunen.

