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Mai 2019



 Martnasbod/stand på Namsosmartnan 2018

 Spørreundersøkelse på nett høsten 2018 

«Ditt nærmiljø»

 8 folkemøter høsten 2018

 Framtidsverksted med 5. klassinger høsten 2018

 Spørreundersøkelse for alle 

ungdomsskoleelever i nye Namsos

 Workshop med, og filmer laget av, elever ved 

Olav Duun videregående skole høst 2018 og 

vår 2019

 Fokusgruppe intervju med eldreråd og råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne (mmnf)

 Fokusgruppe intervju med flyktninger februar 2019

 Innspill fra elever/klasser ved Namsos 
opplæringssenter

 Stormøte/kafedialog med næringslivet 

1. mars 2019 

 Spørreundersøkelse for næringslivet 

 2 seminardager med administrasjonsledelsen

 Åpent møte med samiske interesser 

28. februar 2019

 Kafedialog med frivillige lag og foreninger 

27. mars 2019

 Innspill fra studenter 

 Innspill fra politikere 

Følgende aktører og aktiviteter har bidratt med innspill til 

kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 

2020-2032:

I det videre presenteres innspill som oftest har gått igjen…..



Nr. Tema 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 • Kommunen som tilrettelegger for bedrifter – fører til bolyst og trivsel

• Turisme, fiske, kulturarbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser innenfor miljø

• Samarbeid mellom næringsliv og skole

3 Boligpolitikk • Spredt og tett bebyggelse ønskes

• «Grønn boligutvikling», tilrettelegge for jordvarme og solcelle

• Økt innbyggertall gjennom å tilrettelegge for å bygge, bo, eie og leie

4 Arealforvaltning • 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
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7 Kultur- og frivillighetskommune • Beholde og utvikle ulike kulturtilbud og anlegg

• 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

• Beholde barnehager og skoler i grender for bo- og blilyst

• Satse på praktiske fag for å hindre skolesluttere

9 Ivaretakelse av samisk språk, 

kultur og samfunnsliv

• Spre kunnskap om samisk kultur

• Ivareta, merke og skilte samiske kulturminner

• Positiv innstilling til reindriftsnæringa

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

• Gode kollektivtilbud

• Bo hjemme lengst mulig

• Fokus på ernæring

• Tilrettelagte aktiviteter der folk bor

12 Kompetanseutvikling og 

rekruttering

• Bredbånd/mobildekning

• Gode veier for pendlere

• Barnehage/skole og pleie/omsorg må ha faglærte i alle grender (kvalitet)

• Sommerjobber og traineestillinger

F

O

L

K

E

M

Ø

T

E

R



E

L

D

R

E
R

Å

D

O

G

R
F 

M

M

N
F

Nr Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

1 Infrastruktur og samferdsel • Utbedre FV769 og FV17

• Mobil og bredbåndsdekning, DAB-dekning

• Bru til Jøa

• Godt kollektivtilbud inkl. ekspressrute Namsos-Trondheim

2 Næringsutvikling • Næringsvennlig kommune med kompetent næringsapparat, for blå-, grønn-, hvit sektor, reiseliv, gründere 

og andre næringsdrivende

• Plan for landbruket

• Utbygging av Nord universitet, ny næring i blå sektor

• Satse på skogmasser som det kan forskes på

• Se muligheter i alle grender

3 Boligpolitikk • Sentrumsnære/sentrale boliger/leiligheter og omsorgsboliger, for både unge og eldre, universelt utformet

• Differensiering av kommunale avgifter

4 Arealforvaltning • Tilrettelegge områder til boligbygging, attraktive næringsarealer, friområder og grønne lunger. 

• Ivareta primærnæringenes behov

• Havn med tilgang til strøm for båter som ligger til kai

• Ivareta areal slik at det ikke gror igjen

5 Utvikling av kommunens 

tettsteder

• Framtidig eldreomsorg er avhengig av frivillighet

• Etablere innbyggertorg i hver grend i samarbeid med næringsliv og frivillighet

• Videreføre lokale informasjonsblad som Melkerampa

• Gode og lett tilgjengelige møteplasser

6 Samfunnssikkerhet og 

beredskap

• Tilfluktsrom og lager for sanitets- og beredskapsutstyr 

• Reserve vannforsyning

• Helhetlig ROS-analyse på alle områder hvor kommunen har ansvar

• Lokal psykososial beredskap

• Fastlandsforbindelse i krisesituasjoner (nødetater)



7 Kultur- og 

frivillighetskommune

• Stimulere til aktivitet gjennom tilskudd til frivilligheten

• Frivilligsentraler

• Bistå lag og foreninger med vanskelige digitale registreringer osv.

8 Helhetlig læringsløp fra 

barnehage til videregående 

skole

• Tilrettelagte læringsløp i kommunens læringsinstitusjoner

• LOS ordninger videreføres

9 Ivaretakelse av samisk 

språk, kultur og samfunnsliv

• Namsos kommune har vedtatt å bli en tospråklig kommune, må følges opp med tiltak som fremmer 

samisk språk og kultur

10 Digitalisering • Ikke alle innbyggere har digital kompetanse/mulighet – dialog må fortsatt skje både digitalt og på papir, 

ønsker «Melkerampa» i hele Nye Namsos  

• Velferdstjenester som krever nett – krever stabilt bredbånd og mobildekning

11 Utvikling av et aldersvennlig 

samfunn

• Differensiere kommunale avgifter

• Legge til rette for at folk kan bo hjemme gjennom ulike tiltak 

• Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for at eldre på grunn av sin helse får benytte kommunens 

mange tilbud

• Matombringing via lokale institusjonskjøkken

12 Kompetanseutvikling og 

rekruttering

• Kommunal spesialkompetanse som kan drive utadrettet virksomhet, for eksempel kreftsykepleie, bidrar til 

at flere kan bo lengre hjemme
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Bolig og bosetting

(Boligpolitikk)

 Kommunale boliger som er tilpasset det leietaker har behov for

Transport

(Infrastruktur og samferdsel)

 Kollektivtrafikktilbudet utvikles
 Fastlandsforbindelse til Jøa

Helhetlig læringsløp fra

barnehage til videregående 

skole

 Språkopplæring og språkpraksis er det viktigste integreringstiltak

Kompetanseutvikling,

rekruttering og næringsliv

(Næringsutvikling)

 Tilrettelegge for arbeid for alle
 Tilrettelegge for oppstart av næringsvirksomhet

Fritid, kultur og frivillighet

(Kultur- og 

frivillighetskommune)

 Legge til rette for språktrening gjennom frivilligheten

 Legge til rette for møteplasser for barn og voksne

 Informere om aktivitetstilbud i hele kommunen
 Legge til rette for inkludering i frivillige lag og organisasjoner

Digitale løsninger

(Digitalisering)

 Legge til rette for at innbyggere kan få nødvendig opplæring i ulike 

digitale løsninger
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Areal og bygninger • Ønsker en klar, forutsigbar og tydelig arealplan

• Oversikt over alle næringsareal og bygg ønskes

• Kommunen tilrettelegger for best mulig utvikling

• Planforum benyttes

Samhandling • Næringsliv og kommune har felles møtepunkt

• Kommunen er forum for næringslivet for å gjøre næringslivet attraktivt

• Alle framsnakker hverandre for å selge produktet «Namsos»

Forventninger til den nye 

kommunens næringsapparat

• Kommunen er en lagspiller 

• Kommunen har kjennskap til utfordringer og behov i næringslivet

• Det er dialog mellom næringsliv, kommune, NAV og videregående skole

Digitalisering • Digitalisering krever endringsvilje og må tilpasses eksisterende system

• Kommunens digitale innbyggertorg må ha mange servicefunksjoner

Nye næringer / 

arbeidsplasser/innovasjon

• Kreative klynger/cluster hvor det deles og samhandles

• Fokusere på eksisterende aktivitet for å skape ny aktivitet

• Ønsker mer tilrettelagte aktiviteter i Namsos

• Det skal være en opplevelse å reise på handel i Namsos

• Nord universitet er en viktig aktør i utvikling av Blå sektor, for forskning og utdanning, som igjen gir 

synergier rundt service og transport

Reiseliv/ turistinfo/ arrangement • Tilgjengelig informasjon over hva som tilbys i Namsos og framsnakke det som tilbys

• Lage opplevelsespakker med mange muligheter 

• Samarbeid mellom ulike opplevelsesnæringer/aktører og næringsliv
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Infrastruktur, samferdsel og 

transport

• Vei og kollektivtransport styrkes for å kunne bo og leve i Nye Namsos

• Politisk engasjement for å prioritere samferdsel i ulike fora

• Knytte kommunen sammen via sjø

• Bedre tilpassede flyruter for næringslivet

• Utnytte teknologien som utviklingsarena for buss/kollektivtransport

Skole og næringsliv • Næringslivet markedsføres allerede i barnehage med tanke på rekruttering

• Fokus på sommerjobb, utplassering og lærlingeordninger

• Næringslivet mer inn i skolen

• Rådgivertjeneste i skolen styrkes

• Samarbeid mellom videregående skole og universitet for linjeutvidelser

Sentrumsutvikling • Mer politisk oppmerksomhet omkring handelsnæring

• Mer arrangement i sentrum med tilgjengelige boder og egen koordinator

• Sentrum er innbydende for innbyggere og besøkende

• Det tilrettelegges for sykling

Fremtidas helsetjenester • Det tilrettelegges for boområder for alle generasjoner

• Snu fokuset og se på eldre som en ressurs

• Mer samarbeid mellom offentlige og private aktører

• Utvikle piloter på velferdsteknologi og digitalisering

Utvikling i primærnæringene • Mer sortering av næringsavfall og mer gjenbruk

• Etablere kompetansesenter for sirkulærøkonomi

• Mye uførløst potensiale i primærnæringene
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Bolig og bosetting

(Boligpolitikk)

• Ønsker hybelhotell/hybelhus nært sentrum
• Rimelige boliger til førstegangskjøpere/unge i etableringsfasen

Infrastruktur og samferdsel • Ønsker et utvidet og billigere kollektivtransport-tilbud i hele den nye kommunen 
• Ønsker å fortsette og bo i hele den nye kommunen
• Ønsker et godt utbygd mobil- og bredbåndsnett

Helhetlig læringsløp fra

barnehage til videregående 

skole

• Fornøyd med skoletilbudet
• Ønsker den videregående skolen flyttet til sentrum

Kompetanseutvikling,

rekruttering og næringsliv

(Næringsutvikling)

• Ønsker flere jobbmuligheter
• Ønsker flere lærlingeplasser og læreplasser
• Håper på flere «moderne» yrker i Namsos i framtida

Fritid, kultur og frivillighet

(Kultur- og frivillighetskommune)

• Ønsker (rusfrie) møteplasser på fritiden 
• Ønsker et tilholds-sted med tilbud om uorganiserte aktiviteter
• Ønsker student/elev-kafè hvor en kan gjøre lekser
• Ønsker kurs i privatøkonomi og matlaging

Digitale løsninger

(Digitalisering)

• Ønsker mer informasjon om alle mulige fritidsaktiviteter i kommunen

• Ønsker mer dialog med kommunen (snapchat, Instagram, Facebook….)
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikling av kommunens 

tettsteder
(Klima og miljø)

• Mer søppelplukking/flere søppeldunker

• Mer samkjøring

• Gå og sykle mere

• Elektriske busser

• Faste dager for søppelplukking i Namsos

• Gang- og sykkelvei til skolen

• Flere busser

Fritid, kultur og frivillighet

(Kultur- og 

frivillighetskommune)

• Mange tilbud innen musikk, dans og idrett

• 4H på Jøa

• Positivt med slalombakke

• Ønsker mer «å finne på» i Oasen (flere sklier og stupebrett)

• Ønsker trampolinepark

• Ønsker aktivitetsparker utendørs

• Ønsker flerbrukshus for klatring, bowling, turn, gaming
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Næringsutvikling • Reindrift tas inn som en næringsaktivitet på lik linje med annen aktivitet

Arealforvaltning • Nye Namsos kommune har tre reinbeitedistrikt; Fosen, Østre Namdal og Vestre Namdal reinbeitedistrikt. Det er i 

hovedsak vinterbeite som foregår i nye Namsos. Det ble lagt vekt på viktigheten av å sette av tilstrekkelig med 

arealer til utøvelse av reindrift når den nye kommunen skal utarbeide ny arealplan. Utøvelse av reindrift legger 

beslag på store arealer gjennom et år, og denne oversikten finnes på egne kart. Samiske interesser må også få 

medvirke under utarbeidelse av arealplandelene. Kartene må inneholde alle flyttveiene til rein. 

• Samiske rettigheter må ivaretas ved utbyggingsprosjekt (blant annet ved utbygging av vindkraftparker og 

kraftutbygging generelt). Kommunen er forpliktet til dette. 

Samisk språk, kultur 

og 

Samfunnsliv

• For å kunne ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv i den nye kommunen, kreves kunnskap. De ansatte i 

kommunene i dag og folket for øvrig, mangler kunnskap om temaet. For å øke kunnskapen ble følgende forslag 

fremmet:

 Innføring av bøker og annet materiell om temaet inn i barnehager og skoler

 Kompetanseheving blant ansatte (i barnehage, skole og i kommuneledelsen)

 Informasjon på kommunens hjemmeside

 Faste årlige dialogmøter mellom ledelsen i kommunen og samiske representanter
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Nr Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

1 Infrastruktur og 

samferdsel

• Kollektivtransport-tilbudet bør styrkes i hele kommunen

• Fortsatt noen områder uten utbygd mobil- og bredbåndsdekning 

2 Næringsutvikling • Flere nye arbeidsplasser tilknyttet miljøet på Nord Universitet 

• Satsing på nye arbeidsplasser innen havbruk/aquakultur 

• Flere butikker i sentrum

• Tilrettelegging for gründere 

3 Boligpolitikk • Innbyggerne ønsker flere boliger og bomiljøer for unge i etableringsfasen 

• Bygging nært servicefunksjonene 

• Boliger og bomiljøer nært sjøen 

4 Arealforvaltning • Nye boliger tilknyttet eksisterende infrastruktur 

• Flere gang- og sykkelveier som knytter sammen tettstedene i den nye kommunen

• Nye boliger og boligområder med sjø-utsikt

5 Utvikling av kommunens 

tettsteder

• Ta vare på de eksisterende grendene og de funksjonene som finnes 

• Bevare skolestrukturen 

• Styrke (kollektiv)transport-tilbudet mellom sentrum og ytterkantene 

6 Samfunnssikkerhet og 

beredskap

• Mer tilrettelegging for gående og syklende skoleelever og andre

• Flere gatelys som lyser mer og lengre 

• Viktig å beholde sykehuset og dagens legedekning 



7 Kultur- og 

frivillighetskommune

• Flere tilbud som ikke koster så mye/lavterskel tilbud for alle 

• Flere møteplasser for ungdom 

• Fortsette å tilrettelegge for godt kulturliv overalt i den nye kommunen 

8 Helhetlig læringsløp fra

barnehage til videregående 

skole

• Ta vare på dagens skolestruktur 

• Oversiktlig og passe store barnehager og skolemiljø

• Alle blir sett 

• Gode lærere som ser hver enkelt elev (slik er det i dag)

9 Ivaretakelse av samisk 

språk, kultur og samfunnsliv

• Stolthet over egen identitet 

• Ta vare på og vise fram de ulike kulturbærerne i kommunen 

• Ta vare på og vise fram historiske særegenheter i kommunen 

10 Digitalisering • Tilgjengelig og oppdatert informasjon på kommunale nettsider 

• Raskere saksbehandlingstid 

• Mer informasjon om kollektivtransport-tilbudet 

• Mer informasjon om kultur- og fritidstilbud

11 Utvikling av et aldersvennlig 

samfunn

• For få ressurser i eldreomsorgen i dag 

• Klarer ikke å ta godt nok vare på alle de eldre som har behov som bor hjemme 

• Ja til mer samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og det private, slik at så mange ikke føler seg 

oversett og ensomme

12 Kompetanseutvikling og 

rekruttering

• Flere hender og hoder i eldreomsorgen 

• Flere ressurser til å håndtere ungdom med rusproblematikk og psykiske lidelser 
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Samarbeid • 1-2 felles samlinger for frivillige lag og foreninger pr år, med ulike tema, samt mulighet for en prat med 

kommunen og med hverandre

Rekruttering • Arrangere frivillighetens dag

Anlegg og lokaler • Dugnad for rimeligere/gratis leie

• Turnhall/basishall i Namsos

Frivilligheten der jeg bor • En frivillighetskonferanse en dag i året, på frivillighetens dag den 5. desember (workshops, foredrag, stands, 

idemyldring, speed-dating)

• En ressurs-pool (oversikt over tilgjengelige ressurser/utstyr og personer som kan stille opp på dugnad)

Oversikt, koordinering og 

synliggjøring

• Etablere en felles digital plattform for lag og foreninger

• Et kulturkontor som har oversikt over alt, både tilskudds-muligheter, aktiviteter, arrangement med mer

Økonomi • «Sponsolog»/ «søkolog» i kommunen som søker midler for og sammen med lag og foreninger

Innspill til kultur og 

inkludering

• Mer hall-tid for turn i Namsos

• Mer tilrettelegging for den uorganiserte frivillige aktiviteten (skatepark, sykkelrampe)

• Årlig frivilligfestival/konferanse (messer/stands, markedsføring, foredrag)



Profesjonelle kunst- og kulturaktører
Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Hvordan skape best mulig 

klima/arenaer og 

muligheter for å utvikle 

nye kulturbaserte 

arbeidsplasser? 

Tilrettelegge for arenaer (næringshage) der amatører og profesjonelle møtes, med kontor, kafe og scener og felles arrangement

Bevilgningsordninger til unge talenter ved at de får støtte til kontorplass/ «gjestearbeidsplass»

Tilby ungdom fra kunst- og kulturfeltet sommerjobb ved eksempelvis helseinstitusjoner for å formidle sitt uttrykk for beboerne, 

ansatte og gjester

Profesjonelle kunstnere i Namsos utøver sin kunst gjennom kombinertstillinger

Benytte kunnskap fra forskermiljø og eksempelvis HUNT og utvikle arbeidsplasser med forskning fra kultur- og folkehelsefeltet

Kulturforum som arena for å diskutere/drøfte/utvikle nye kulturbaserte arbeidsplasser

Hvordan kan nye Namsos 

legge til rette for et 

tilgjengelig, mangfoldig 

og aktivt idretts- og 

kulturliv i hele 

kommunen?

Ansette en arrangementsjeger 

Felles søkeportal for alle aktiviteter 

Digital plattform for idrett og kultur

Ha gode rammevilkår som gjør det mulig å drive idrett og kultur gjennom leieavtaler, lokaler, samarbeid, økonomisk 

støtte/stimuleringsmidler og utvikling/utdanning

Hva slags arrangement 

bør nye Namsos ta sikte 

på å skape og å få hit de 

nærmeste årene? 

Kombinasjonsarrangement med synergier på tvers av arrangement, slik som fotballcup med kulturfestival, sommerfestival, 

lysfestival

Større idrettsarrangement og cuper 

Ulike musikkarrangement som DDE-festival, spellemannstreff og videreutvikle Woodlandfestival 

Arrangement innen litteratur, film og historie

Mat og drikkefestival

Arrangement for og med ungdom

Lokalt engasjement og ideer for å skape mer aktivitet i kommunen
Hvordan kan NN stimulere 

til utvikling, nyskaping og 

mangfold på det 

profesjonelle kunst- og 

kulturfeltet?

Kombinerte stillinger hvor en kan utøve sin kunstart

Samarbeid mellom ulike grupper, kommune, politikere, profesjonelle og frivillige

Felles portal

Større kunst- og kulturprosjekt/samarbeidsprosjekt

Satse på rekruttering med ulike virkemidler

Showroom for å vise hva vi har/kan

Namsos som kulturkommunen
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Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

1 Infrastruktur og 

samferdsel

• Tilpassede kollektivruter som sikrer mulighet for kulturell deltakelse og utøvelse i hele kommunen

• Bru til Jøa

• Sikre mobil- og bredbåndstilgang

• Nye planer skal ha fokus på tilgjengelighet for alle trafikantgrupper og skal avsette tilstrekkelig areal til framtidig behov inkl. 

Gater med fortau, sykkelfelt, bussholdeplasser, sykkelparkering, bilparkering og ladepunkt for el. biler

2 Næringsutvikling • Forbedre infrastruktur for transport

• Opprettholde og forbedre kystgods-kommunikasjon

• Regulere nye områder til næringsareal

• Legge til rette for vekst i havbruksnæringen

3 Boligpolitikk • Tilrettelagte boliger og bomiljø i alle deler av kommunen og på tvers av generasjoner

• Etablere en eiendomsstrategi

• Behov for kommunale boliger for ungdom i gråsone, småbarnsfamilier, rusproblematikk

4 Arealforvaltning • legge til rette for utbygging av nye områder for boliger, næring og offentlige formål

• Kartlegging og verdsetting av friluftsområder inkl parker 

• Sikre sentrumsnære areal for utvidelse, nybygging innenfor helse og velferdstjenestene

• Sikre tilrettelagte natur- og friluftsområder i hele kommunen

5 Utvikling av 

kommunens tettsteder

• Utvikling av innbyggermedvirkning og styrking av nærdemokratiet gjennom innbyggertorg og «mulighetsteam»

• Betydning av møteplasser og treffpunkt for ungdom lokalt der ungdom holder til. Aktivitet for ungdom som ikke er aktiv i 

idretten

• Tjenestene bør i større grad flytte seg ut til innbyggerne/ pasientene/ brukerne i stedet for omvendt

6 Samfunns-sikkerhet og 

beredskap

• Rus og kriminalitets forebyggende fokus da politiet sin primærstrategi er forebygging særlig opp mot ungdom

• Nye Namsos skal ha en oppdatert risiko og sårbarhetsanalyse som gir kunnskap om de uønskede hendelser som kan 

ramme befolkningen og samfunnskritisk infrastruktur

• Namsos kommune skal ha en oppdatert og øvd beredskapsplan som inneholder gode tiltakskort for hvordan uønskede 

hendelser skal håndteres 
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7 Kultur- og 

frivillighetskommune

• Desentralisert undervisning i kulturskole

• Kulturelle møtepunkt der folk bor, og sentrale kulturknutepunkt knyttet til tettstedene 
• Etablering av lokale folkehelsegrupper i alle grender sammensatt av både fagkompetanse og frivillighet

• Lage praksiser/strategier for utvikling av samarbeid mellom kommune og frivillighet, lag og foreninger

8 Helhetlig læringsløp fra 

barnehage til 

videregående skole

• Frivillighet og aktivitet som rus- og kriminalitetsforebyggende virkemiddel

• Realisering av “Nye kulturhuset” som lærings og mestringsarena

• Overgangsplaner barnehage – skole, grunnskole og videregående skole mv. Betydningen av helseperspektivet 

sammen med oppvekst (tverrfaglig samordning/innsats)

• Involvering av PPT, NAV for å kunne tilrettelegge for skoleløp som hindrer skolevegring/frafall og heller skaper 

arena for mestring for mulighet, vekst og utvikling

9 Ivaretakelse av samisk 

språk, kultur og samfunnsliv

• Utstillinger/forestillinger/litteratur samiske kunstnere

• Jf innspillsmøte. Det bør jobbes mer med konkretisering av hvordan dette skal gjøres

10 Digitalisering • Digitalisere tilgang på tjenester der dette er mulig

• Bruk av digitale plattformer i samhandlingen for å unngå lange reiseavstander og sikre bedre ressursutnyttelse 

(forenkle samhandling mellom tjenestene, bruker og pårørende)

• Oversikt for barn, unge og foresatte og lærere over tilbud og tjenester i kommunen. Hvor får en hjelp, hva tilbys i 

kommunen

11 Utvikling av et aldersvennlig 

samfunn

• Mulighet for deltakelse i lokalt kulturliv er viktig for livsglede og folkehelse for pasientene bosatt på kommunens 

sykeheimer og bo-og velferdssentre (livsgledekriterie)

• Livsgledekonseptet (inkludert personorientert omsorg) kan utvikles og tas i bruk i hele kommunen

• Ikke alle eldre er brukere – mange er også en ressurs som må aktiveres

12 Kompetanseutvikling og 

rekruttering

• Kommunen skal være en attraktiv læringsarena for elever/studenter i utdanningsløp - tid/rom til veiledning 

• Strategi for optimal mobilisering av tilgjengelig kompetanse, også på tvers av enheter

• Strategi for inntak av lærlinger
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Nr Tema Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

1 Infrastruktur 

og samferdsel

• Prioritere fv 769, særlig strekningene Breksillan-Salsnes og Smines-Lund

• Gi tilskudd og være pådriver for videre satsing på vedtatte mål for utbygging av bredbånd og mobil

• Utbedre Hovikberga

• Permanent fastlandsforbindelse (bru) til Jøa

2 Nærings-

utvikling

• Sikre rask og god kommunal saksbehandling

• Etablere et eget næringsapparat som kan samarbeide med f.eks Namdalshagen

• Legge til rette for innovatører/gründere med ideer som kan gi nytt næringsliv i alle deler av kommunen, utnytte styrkene til 

byen og bygdene til videre næringsutvikling

3 Bolig-politikk • Ha fokus på «fra leie til eie»

• Legge til rette for innovatører/gründere med ideer som kan gi nytt næringsliv i alle deler av kommunen, utnytte styrkene til 

byen og bygdene til videre næringsutvikling

• Bygge rimelige boliger/leiligheter for unge førstegangs-etablerere

4 Areal-

forvaltning

• Legge til rette for næringsarealer i hele kommunen, det være seg på land og sjø, for grønn og blå sektor

• Sikre gjestehavn i Namsos

• Sikre matjord

5 Utvikling av 

kommunens 

tettsteder

• Opprettholde dagens tjenestestruktur

• Spille på lag med, og prioritere, frivilligheten – flere frivilligsentraler

• Innbyggeren gis mulighet til medvirkning i utforming og utvikling i eget lokalsamfunn – gjennom blant annet Innbyggertorg

6 Samfunns-

sikkerhet og 

beredskap

• Ha gode planer på forebygging

• Kartlegging av risikoer

• Gjennomføre ROS- analyser

• Tilgjengelig informasjon til innbyggerne
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7 Kultur- og 

frivillighetskommune

• Øke hallkapasiteten

• Utvikle kulturskolen i hele kommunen

• Økonomiske virkemidler til lokalsamfunn for egne ønskede tiltak

8 Helhetlig læringsløp fra 

barnehage til 

videregående skole

• Investere i god skolehelsetjeneste

• Skolestrukturen skal bevares i neste fireårs-periode

• Legge inn aktuelle praktiske øvelser/utplassering slik at teoritrøtte elever får en skolehverdag preget av læring og 

mestring på den enkeltes nivå

• Ta i bruk LOS- funksjonen i hele kommunen slik Namdalseid kommune har i dag

9 Ivaretakelse av samisk 

språk, kultur og 

samfunnsliv

• Gi støtte til innsamling (og formidling) av kunnskap om sørsamisk kultur og historie

• Legge til rette for at næringsgrunnlaget for reindriften beholdes

• Bidra til å dempe mulige konflikter som kan komme

10 Digitalisering • Kommunen må legge til rette for veiledning i bruk av ny teknologi til innbyggerne og ha en åpningsflate i våre 

kundemottak/servicekontor som sikrer hjelp til folk som ikke håndterer ny teknologi 

• Søknader om tjenester må kunne gjøres digitalt, enkle løsninger viktig

• Bedriften Namsos skal være «høydigital» kommune, som samtidig sikrer at de ikke-digitale ikke blir en B-gruppe

11 Utvikling av et 

aldersvennlig samfunn

• Alle sykeheimer sertifiseres som «livsgledesykeheimer»

• Bygge smart når nytt skal bygges

• Styrke grunnbemanningen i omsorgstjenestene

• Ansette farmasøyt for å øke kunnskapen om medisinering og optimalisere medisinforbruket blant omsorgsbrukerne

12 Kompetanse-utvikling 

og rekruttering

• Satse på lærlinger som et ledd i et strategisk rekrutteringsarbeid

• Kartlegge kompetansebehovet og lage en plan for kompetanseheving

• Kommunen må bygge et omdømme som gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver

• Aktivt bidra til å sikre viktige funksjoner som Nord Universitet, sykehuset og flyplass



Sammen skaper vi muligheter

TAKK FOR ALLE INNSPILL!


