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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 nettbasert spørreundersøkelse i
perioden 16.08.2018-23.09.2018. Her ble innbyggerne bedt om å si sin mening om, og ytre sine ønsker for nye Namsos. Undersøkelsen var i hovedsak rettet mot
innbyggerne i Namsos, Namdalseid og Fosnes, men også studenter og besøkende ble i perioden oppfordret til å svare. Undersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse,
og rapporten har derfor verdi som supplement til folkemøtene og de øvrige medvirkningsarenaene hvor folk selv har valgt å delta.
Hensikten med undersøkelsen var å få innspill til 12 satsingsområder som den nye kommunen prioriterer i kommuneplanen. De 12 satsingsområdene samt noen
gjennomgående hovedfunn, presenteres i sammendraget i kapittel 2 og i oversikt over hovedfunn i kapittel 3.
Undersøkelsen ble publisert på nye Namsos sin hjemmeside, på kommunenes hjemmesider og på facebook-siden til Namsos kommune.
Antall svar som kom inn var 770. Et flertall av de som svarte på undersøkelsen var kvinner. Det var besvarelser i alle alderskategorier, men klart færrest i de aller yngste og
eldste aldersgruppene. Svarene kom fra alle deler av den nye kommunen, og til sammen om lag 20 % oppga at de bodde på Jøa eller i Namdalseid.
Undersøkelsen var i utgangspunktet anonym, men de som ønsket det, kunne legge igjen navn og telefonnummer, og være med i trekning av 3 premier. Disse var en
overnatting for inntil 7 personer i Himmelhøy tretopphytte i Fosnes kommune, 2 billetter til Rock Gallaen 2018, og et gavekort på kr. 1000,- på Lensmannsgården i
Namdalseid.
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2. Sammendrag
I Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 defineres 12 satsingsområder som denne undersøkelsen hadde til hensikt å bidra med
innspill til. Tabellen nedenfor presenterer satsingsområdene, samt noen gjennomgående funn fra undersøkelsen:
Nr
1
2

Satsingsområde
Infrastruktur og samferdsel
Næringsutvikling

Funn fra undersøkelsen
Kollektivtransport-tilbudet bør styrkes i hele kommunen. Fortsatt noen områder uten utbygd mobil- og bredbåndsdekning.
Flere nye arbeidsplasser tilknyttet miljøet på Nord Universitet. Satsing på nye arbeidsplasser innen havbruk/aquakultur. Flere
butikker i sentrum. Tilrettelegging for gründere.
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Boligpolitikk

4

Arealforvaltning

5

Utvikling av kommunens tettsteder

6

Samfunnssikkerhet og beredskap

7

Å utvikle den nye kommunen som
kultur- og frivillighetskommune
Et helhetlig læringsløp fra
barnehage til videregående skole
Ivaretakelse av samisk språk, kultur
og samfunnsliv
Digitalisering

Innbyggerne ønsker flere boliger og bomiljøer for unge i etableringsfasen. Bygging nært servicefunksjonene. Boliger og
bomiljøer nært sjøen.
Nye boliger tilknyttet eksisterende infrastruktur. Flere gang- og sykkelveier som knytter sammen tettstedene i den nye
kommunen. Nye boliger og boligområder med sjø-utsikt.
Ta vare på de eksisterende grendene og de funksjonene som finnes. Bevare skolestrukturen. Styrke (kollektiv)transporttilbudet mellom sentrum og ytterkantene.
Enkelte områder i nye Namsos anses som farlige for gående og syklende og skoleelever. Flere gatelys som lyser mer og lengre.
Viktig å beholde sykehuset og dagens legedekning.
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.
Ta vare på dagens skolestruktur. Oversiktlig og passe store barnehager og skolemiljø. Alle blir sett. Gode lærere som ser hver
enkelt elev slik det er i dag.
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.
Tilgjengelig og oppdatert informasjon på kommunale nettsider. Raskere saksbehandlingstid. Mer informasjon om
kollektivtransport-tilbudet. Mer informasjon om kultur- og fritidstilbud.
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.
Flere hender og hoder i eldreomsorgen. Flere ressurser til å håndtere ungdom med rusproblematikk og psykiske lidelser.

8
9
10
11
12

Utvikling av et aldersvennlig
samfunn
Kompetanseutvikling og
rekruttering

Folk ble spurt om trivselsfaktorer og hva som er bra med å bo i nye Namsos. Her var det mange som svarte at det er mye fin natur, rolig og sentrumsnært. Det er viktig for
folk at det meste er innen «rimelig avstand», og at det er kort vei til butikk, skole og jobb. Det rike musikk- og kulturlivet, bredden av idrettstilbud, trygghet, god
dugnadsånd og godt samhold, nærheten til sjøen og gode naboer/gode nabolag ble også nevnt av mange.
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3. Nærmere om svarene i spørreundersøkelsen
I dette kapittelet presenteres de innspill som oftest gikk igjen i svarene som kom inn.
Nr Satsingsområde Innspill fra undersøkelsen
1 Infrastruktur
• Utbedret tilbud om kollektivtransport mellom sentrum og tettstedene, utvidet tilbud ettermiddag, kveld og helg.
• Mobildekning er en viktig trivselsfaktor, og manglende dekning en utfordring spesielt i de mindre befolka områdene, i hyttefelt og på noen
og
veistrekninger. Vanskelig å jobbe heimefra, og utrygt å ferdes.
samferdsel
• Mer utbygd gang- og sykkelveinett over alt i den nye kommunen, og i tilknytning til skoler. Sykkelveier mellom sentrum og de nærmeste
tettstedene (Vemundvik og Bangsund), og fra tettstedene til boligfelt.
• Flere gatelys, og gatelys som lyser lenger enn de gjør i dag.
• Vegstandard: Dårlig vedlikehold og hullete asfalt, vanskelig å sykle. Fylkesveg 769 smal og dårlig vedlikeholdt.
Tekniske tjenester var også tema i undersøkelsen, og om lag halvparten er godt fornøyd med tjenestene. Ulike synspunkt på brøyting, strøing,
vedlikehold og etterslep på vedlikehold har kommet fram. Nærhet til aktørene, godt fungerende brannvesen og god service på mye nevnes av flere.
2

Næringsutvikling

•
•
•
•
•

3

4

Boligpolitikk

Arealforvaltning

Utvikling av restauranter, kafeer og bymiljø i Namsos sentrum
Mer støtte og veiledning til folk med forretningsideer, tilrettelegging for næringslivet og gründere, kommunen må spille på lag, og gjøre seg
attraktiv for de som vil satse og for nyetableringer, ha oppdatert planverk og tilrettelegge for industri
Turisme, havbruk og ny teknologi i eldreomsorgen nevnes som aktuelle satsingsområder
Tilrettelegging for flere aktiviteter og tilbud til barn og unge
Flere arbeidsplasser i distriktene

Nye gode boligområder og bomiljø i nye Namsos:
•
•
•

Flere boliger i og rundt tettstedene i den nye kommunen; På strekningen Namsos – Vemundvik, i og nært Namsos sentrum, små boligfelt med
store tomter utenfor Namdalseid sentrum, området Spillum-Klinga, i nærheten av sentrale funksjoner (helse, skole, fritid).
Nærhet til natur og sjø, for eksempel Jøa, Otterøya, Salsnes
Boliger og botilbud for ungdom, unge voksne i etableringsfasen og personer/familier med lav inntekt trekkes fram som mangelfullt per i dag

•
•
•
•

Kommunen bør sette av arealer til næringsutvikling (industri)
Grønne lunger i Namsos sentrum
Arealer til aktivitetsparker
Sats på områder med pendleravstand til sentrum, ta vare på boområder utenfor sentrum, og bedre forbindelsen til disse
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Utvikling av Undersøkelsen ble besvart av folk fra alle kommunens tettsteder. Rundt 40% av besvarelsene kom fra folk som bor i eller nært Namsos sentrum.
kommunens Nedenfor presenteres noe av det som innbyggerne er opptatt av i sitt nærområde:
tettsteder
Bangsund:
☺ Godt samhold og miljø. Nærhet mellom bosted og arenaer for aktivitet; skole, idrettshall og andre fritidsaktiviteter. God tilgang på flott natur og
turterreng. Bra foreningsliv. Landlige kvaliteter nært byen. God dugnadsånd.
Ønsker: matbutikk tilbake. Flere gatelys. Sammenhengende gang-/sykkelvei mellom Bangsund og Namsos sentrum, og spesielt for strekningen
Bangsund – Klinga. Flere fritidstilbud for ungdom på Bangsund, eksempelvis flerbrukshall, skatepark, og utbedring av fotballstadion.
Otterøy:
☺ Godt samhold. God dugnadsånd. Fin natur med nærhet til både fjell og sjø. Oppvekstsenteret 0-16. Nærbutikken. Mye aktivitet i lag og foreninger.
Ønsker: Bedre kollektivtransport, bedre mobil- og bredbåndsdekning. Trafikksikkerheten kan bedres enkelte strekninger på øya. Gang- og sykkelveier..
Øya har områder som ligger godt til rette for bygging av nye boliger/bomiljø, for eksempel rundt skolen og på Skomsvoll.
Statland:
☺ Sjøutsikt. Flott natur. Lite og godt. Frihet. Folket. Skole på Statland. God legedekning og hjemmesykepleie.
Ønsker: Bredbånd utenfor sentrum/skolen på Statland. Gatelys og gang- og sykkelveier der folk flest ferdes. Å bevare skolen. Arbeidsplasser, skole og
butikk betyr mye for bosetting og trivsel.
Vemundvik:
☺ Fornøyd med gang- og sykkelvei, trygge oppvekstvilkår, godt foreningsliv, sterk dugnadsånd, fornøyd med å ha oppvekstsenter i nærheten, flott
natur, sjø-nært, nærhet til byen, stille og rolig, trygge oppvekstvilkår. De fleste er fornøyd med mobil- og bredbåndsdekningen. De fleste som har svart
er fornøyd med kultur- og fritidstilbudet.
Ønsker: utbedret kollektivtransport-tilbud. Sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Vemundvik og Namsos sentrum. Folk i Vemundvik er stort sett
fornøyd med de kommunale tjenestene, men bemerker lite ressurser til hjemmesykepleie. Gratis skoleskyss, og bedring av veier mellom Namsos og
indre og ytre Namdal trekkes fram som viktig for å styrke Namsos som regionby.
Jøa:
☺ Fin natur, og nærhet til sjøen, trekkes fram som gode kvaliteter ved Jøa. Godt samhold og trygge oppvekstvilkår for barna likeså. Musikk, kulturlivet,
kulturskolen, nytt flerbrukshus (Fyret), et godt fungerende helsevesen, super fastlege og et sykehjem som er veldig bra, en god skole med dyktige
ansatte, sterk dugnadsånd, godt naboskap, nærhet til viktige funksjoner, er andre trivselsfaktorer som kjennetegner Jøa-samfunnet.
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Ønsker: utbedret kollektivtransport-tilbud. Raskere og utbygd bredbånd over hele øya. Flere gang- og sykkelveier. Bredere veier. Tilrettelegging for nye
boliger og boligfelt, gjerne med leiligheter, i og rundt bygdesentrene. Bedre brøyting og strøing på vinteren. Fastlandsforbindelse.
Namdalseid:
☺ Godt nabolag. Fin natur. Landlig og fritt. Sterkt idretts-engasjement. Godt skole- og barnehagetilbud. Ungdomsklubb. Godt tilbud på helsetunet.
Midt mellom to byer. Veldrevet Frivilligsentral. Gode tilbud til barn gjennom idrett og kultur. Trygt for små og store. Lett tilgang til turområder. Kort vei
til jobb, skole og barnehage. God dugnadsånd.
Ønsker: mer utbygd mobil- og bredbåndsnett, bedre trafikksikkerhet, flere gang- og sykkelveier. Mer informasjon om hvilke tilbud som finnes (for
seniorer). Flere botilbud, spesielt for unge. Flere boliger tilknyttet Namdalseid sentrum.
Namsos sentrum:
☺ Nærhet til både sentrum og turstier. Kort vei til jobb, butikker og bymarka. Fjordutsikten. Nærhet til sykehuset. Nærhet til Universitetet. Trygt og
rolig. Barnevennlig. Godt idrettsanlegg nært sentrum. Gode og godt tilrettelagte fritidstilbud. God mobil- og bredbåndsdekning. Godt kultur- og
fritidstilbud.
Ønsker: gang- og sykkelveier i og rundt Namsos sentrum. Tilrettelegging for barn som går til og fra skolene i Namsos sentrum. Flere gatelys som lyser
lenger utover kvelden. Flere gangfelt. Utvidet busstilbud. Mindre muligheter for parkering i bysentrum. Mer fokus på trafikksikkerhet og overholdelse
av fartsgrenser. Flere tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Flere (rusfrie) fritidstilbud for ungdom. Klatrevegg. Skatepark. Bowlinghall.
Lund/Salsnes:
☺ Vakker natur med muligheter for både fjellturer, sjøliv og lignende. God dugnadsånd og godt samhold. Spredt bosetting. Bra båthavn og gjestehavn.
Ønsker: Bedre mobil- og bredbåndsdekning. Bedre tilrettelegging for gående og syklende. Utbedring av fylkesvei 769. Mer bosetting og flere folk. Å
opprettholde barnehage, skole og SFO. Bedre veier generelt, og utvidet kollektivtransport-tilbud.
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Samfunns- Mange av de som svarte på undersøkelsen oppga trygghet og oversiktlighet som en trivselsfaktor i nye Namsos. Allikevel er det en del som er utrygge.
sikkerhet og Dette gjelder spesielt i trafikken; enten som bilister eller som gående og/eller syklende.
beredskap
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Utvikle den Det store flertallet av de som svarte var tilfredse med kultur- og fritidstilbudet i Namsos, Fosnes og Namdalseid. Over halvparten av respondentene
deltar i frivillig arbeid.
nye
kommunen Kort oppsummert er dette noen av suksessfaktorene i kultur- og frivillighetslivet i nye Namsos:
• Rikt og mangfoldig lag- og organisasjonsliv
som
•
•

Mange tilbud innen musikk og idrett
Gode arenaer for kulturell utøvelse
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kultur- og
frivillighetskommune
8

• God dugnadsånd
• Bredde
• God kulturskole
• Et godt kulturhus i Namsos, med et godt og variert tilbud
• Variasjon
Oversiktlige barnehage- og skolemiljø ble av mange trukket fram som en styrke i nye Namsos. De som har barn i små barnehager og på små skoler med
få elever i klassen, trekker fram dette som noe positivt. Skolen er viktig for mange i grendene, for samhold og møteplasser.
Tidlig innsats hvis barn opplever utfordringer trekkes fram av mange som viktig.

Et helhetlig
læringsløp
fra
barnehage til
videregående
skole
9 Ivaretakelse Det kom inn få innspill som omhandler samisk språk, kultur og samfunnsliv spesielt. På generelt grunnlag var det flere som uttrykte stolthet over egen
identitet, og at det er viktig å ta vare på og vise fram de ulike kulturbærerne i kommunen. På spørsmål om hva de viser fram når de får besøk, var det
av samisk
mange som trakk frem de historiske særegenhetene i kommunen.
språk, kultur
og
samfunnsliv
10 Digitalisering
• Bedre digital informasjon om lag og foreninger, en portal/ felles nettside
•
•

Informasjon til turister og fastboende om tilbud i grendene, med fokus på natur, miljø, friluftsliv, verdsetting og synliggjøring av naturen.
Viktigheten av mobil og bredbånd understrekes av svært mange

11 Utvikling av Mange trekker fram at kommunene i nye Namsos har lett tilgjengelig helsevesen med god kompetanse, og kort saksbehandlingstid. Nærhet til
sykehuset er viktig.
et

aldersvennlig Forbedringsområder kan være bedre hjelp til hjemmeboende, med for eksempel praktisk bistand, og noen trekker fram ressurssituasjonen og antall
sykeheimsplasser og ventetider. Ungdom med rusproblemer nevnes som noe som burde hatt mer oppfølging. Samarbeid med frivilligheten og private
samfunn
nevnes av noen.
12 Kompetanse-

utvikling og
rekruttering

•
•

Stadig utvikling og kompetanseheving trekkes fram som viktig for kvaliteten på tjenestene.
Tilrettelegging for at det er attraktivt å flytte heim er viktig, kulturelle tilbud, lekeplasser, cafeer og aktiviteter på kveld og i helg nevnes av
flere.
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