INNSPILL TIL
KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL FOR NAMSOS
KOMMUNE 2020-2032

MØTE MED ELDRES RÅD OG RÅD FOR
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I
FOSNES, NAMDALSEID OG NAMSOS
2019

Nye Namsos kommune

Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund krets slås sammen
01.01.2020, og ny kommuneplan skal utarbeides. Eldres råd og råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ble invitert til møter for å gi innspill til planen våren 2019. I det
følgende presenteres et sammendrag av innspillene.
Infrastruktur og samferdsel:
 Godt og tilfredsstillende kollektivtilbud med tilhørende tilbringertjeneste ønskes
 Bybusstilbud må utvides med kveldsavganger
 Ekspressrute Namsos – Trondheim (St Olavs) må reetableres
 Det må tilrettelegges for pendlere
 FV 769 og FV 17 må utbedres (også med tanke på næringsvirksomhet)
 Bru til Jøa
 Bredbånd og mobildekning til alle
 DAB-dekning til alle
 Gang- og sykkelveier må prioriteres (flere områder er nevnt)
 Opprusting av kommunale veier med gatelys ønskes
 Ferjeleiet på Seierstad må tilrettelegges for de som skal om bord i hurtigbåt (rekkverk
mangler)
 Ønsker ikke bomring
 Veien forbi Hovikberga på Otterøya må rustes opp
 Busstilbud som korresponderer med flyplass og nytt boligfelt i Ura
Næringsutvikling:
 Den nye kommunen må fremstå som en næringsvennlig kommune
 Legge til rette for miljørettet næringsutvikling
 Se muligheter i utgangsstrøk
 Regulere områder til fremtidig næringsareal
 Kommunen må ha et kompetent næringsapparat, for både blå og grønn sektor, hvit
sektor, reiseliv, gründere og andre næringsdrivende
 Strategi for universitet og videregående skole bør utarbeides, med plan for utbygging
av Nord universitet og Olav Duun videregående skole
 Tilrettelegge for flere arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Mange ønsker og kan jobbe, med tilrettelegging
Boligpolitikk:
 Boliger/leiligheter må etableres i sentrumsnære strøk og tettsteder, med fokus på
universell utforming
 Etablere boenheter/boligtun der folk i ulike aldersgrupper bor
Arealforvaltning:
 Kommunen må være en pådriver for tilrettelegging av områder til boligbygging,
attraktive næringsarealer, friområder og «grønne lunger»
 Kommunens utmarksarealer må forvaltes slik at primærnæringene behov ivaretas,
samt arealet kan benyttes til fritid og rekreasjon
 Ønsker havnestrategi
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Utvikling av kommunens tettsteder:
 Innbyggertorg i hver grend i samarbeid kommune/næringsliv og frivillighet
 Melkrampa videreføres (lokalt informasjonsblad i Namdalseid)
 Gode og lett tilgjengelige møteplasser
 Bygderåd hvor lokale interesser blir ivaretatt
 Oversikt over tilrettelagte friluftsområder
 Tilgjengelige tomter, både kommunal og privat utbygging
Samfunnssikkerhet og beredskap:
 Tilfluktsrom og lager for sanitets- og beredskapsutstyr
 Det må etableres en reserve vannforsyning for alle innbyggere i kommunen
 Det må gjennomføres en helhetlig ROS analyse på alle områder hvor kommunen har
ansvar (ROS – risiko og sårbarhetsanalyse)
 Det er ønskelig med psykososial beredskap lokalt i tilsvarende de «gamle»
kommunene
 Få hjelp uansett hvor du bor, når du har behov
 Matvaresikkerhet er dårlig – matvarelagring
 Kommunen må ikke gjøre seg helt avhengig av digitale løsninger
Utvikle den nye kommunen som kultur og frivillighetskommune:
 Videreføre det gode samarbeidet mellom kommune og frivilligheten
 Stimulere til aktiviteter gjennom tilskudd
 Holde prisnivå på kulturskole lavest mulig
 Ønsker lav husleie ved utleie av lokaler til lag og foreninger
 Kommunen støtter opp under frivilligheten med økte midler
 Videreføre Namdalseid frivilligsentral og helst med økt stillingsandel for daglig leder
 For gamle Namdalseid sine innbyggere er det viktig at kommunens 1000 – årssted
ivaretas og vedlikeholdes
 Ønsker gode turmuligheter for alle – universelt utformet. Rakkavika på Jøa er et godt
eksempel
 Markedsføre sykkelruter på Jøa
 Markedsføre Fyret og dets tilbud. Spesielt tilrettelagt basseng med justerbar dybde
 Kultur og frivillighet må bevares gjennom å opprettholde Jøa kulturforum
 Brønnøysundregistret og registrering av frivillige lag og organisasjoner kan bidra til at
mange ikke vil ha tillitsverv. Det oppleves som en vanskelig digital løsning
Helhetlig læringsløp fra barnehage til videregående skole:
 Det gis ett tilbud til ett tilrettelagt læringsløp i kommunens læringsinstitusjoner
 Dagens LOS ordning videreføres i nye kommune (LOS – person som er ansatt for å
motvirke frafall i skolen)
 Kommunen må gi fritak for egenbetaling for barn med nedsatt funksjonsevne i 5.-7.
klassetrinn
Samisk språk, kultur og samfunnsliv:
 Namsos kommune har vedtatt å bli tospråklig kommune. Det er viktig at dette følges
opp med tiltak som fremmer samisk språk og kultur
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Digitalisering:
 Det er nødvendig med digitalisering, men flere av kommunens innbyggere har ikke
kompetanse eller mulighet for at all kommunikasjon mellom kommune og
innbygger/bruker kan skje digitalt. Dette må tas på alvor. Dialog må fortsatt kunne
skje både digitalt og på papir. Melkrampa videreføres i dagens form
 Legge til rette for kursing i digitale verktøy
 Digitale nettsider skal være universelt utformet
Aldersvennlig samfunn:
 Legge til rette for at eldre som vil, kan bo hjemme lengst mulig. Da må det settes inn
tiltak slik at for eksempel tilbud innen velferdsteknologi kan tas i bruk
 Kommunen må se på muligheten for at kommunale avgifter kan differensieres til
fordel for den eldre gruppen
 Kommunen må opprettholde, videreutvikle og legge til rette for at eldre på grunn av
sin helse får benytte kommunens mange tilbud, som blant annet varmbading og da
gjerne gjennom hele året også for innbyggere med funksjonshemming
 Tilbudet med matombringing må videreføres
 Lokale institusjonskjøkken opprettholdes knyttet til dagens institusjoner
 Kommunal spesialistkompetanse som kan drive utadrettet virksomhet slik at flere kan
bo hjemme, for eksempel kreftsykepleie
Kompetanseutvikling og rekruttering:
 Den demografiske utviklingen i den nye kommunen, hvor andelen eldre blir større, så
er det viktig at kommunen har en strategi og en langsiktig plan for rekruttering av
både kompetanse og helsepersonell for å sikre innbyggerne gode og trygge tjenester
 Fortsatt være positiv til etter- og videreutdanning for å følge utviklingen i samfunnet

Bildet på forsiden og bildet til
venstre er fra møte med eldres
råd i Fosnes og Namsos, samt
felles råd for eldre og mennesker
med nedsatt funksjonsevne i
Namdalseid.
Foto: Hanne Marthe Breivik

3

