
                                 Innspill – budsjett 2021. 

Nærøysund kommune skal fortsatt være en god kommune å bo i for alle 

aldersgrupper. 

Derfor ønsker Fagforbundet at tilbud om barnehage, skole og SFO skal 

opprettholdes størst mulig grad som i dag. Tilbudet til barn og unge på 

fritiden må det også legges til rette for. Gamle mennesker vil bo hjemme så 

lenge som mulig, og det er bra at kommunen legger opp til det, ved å bruke 

velferdsteknologi/ hverdagsmestring, men ansatte må ikke digitaliseres bort, 

det er de menneskelige hendene vi trenger i helse og omsorg. 

Fagforbundet forstår at med innsparinger på flere millioner kroner, må det bli 

endringer i enhetene. Fagforbundet håper politikere, administrasjonen i lag 

med tillitsvalgte finner løsninger slik at vi slipper oppsigelse av ansatte. 

Det er ikke administrasjonen alene som skal finne løsninger på innsparinger i 

kommunen, dette er også et politisk ansvar. Tillitsvalgte kan være med å 

finne innsparingsmuligheter, men vi skal ivareta ansatte og ønsker ikke å 

være med på eventuelle oppsigelser av ansatte, derfor synes vi det er 

vanskelig å komme med forslag på innsparinger. 

Forslag fra Fagforbundet Ytre Namdal. 

Redusering av sengeplasser. 

Redusere sengeplasser både ved NBBS med 8 plasser og Rørvik sykestue med 

7 plasser. Det er ansatte og brukere som vil bli berørt uansett hvordan det 

gjøres, men vi tror det blir minst konsekvenser for ansatte og brukere med å 

fordele nedleggelse på begge plasser. Hvis redusering foretas på begge 

plasser, kan bruker selv bestemme hvor de vil bo da det blir ledig plasser 

både på Rørvik og Kolvereid, brukermedvirkning skal være i fokus.  

Hoved kjøkken. 

Hoved kjøkken må opprettholdes på Rørvik og Kolvereid. Brukerne i fokus, 

nærheten til kjøkken slik at avdelingene lett kan hente mat. Matopplevelsen 

er viktig for eldre. Blir det billigere å transportere mat mellom tettstedene? 

Dette må i tilfelle konsekvens utredes. 

 

 



Basseng – Foldereid skole. 

Unngå stenging av bassenget på Foldereid. Det vil bli kostnad på transport for 

elever som må til Kolvereid på svømmeopplæring, og det vil sikkert gå med 2 

timer til svømmeopplæring og transport. På ettermiddagstid er det mange 

brukere av bassenget. Ved nedleggelse er det flere som ikke får dette 

tilbudet, det kan være mange som ikke har mulighet til å komme seg inn til 

sentrum for å bruke basseng der. 

Wærum barnehage. 

Barnehagen bør opprettholdes. Nærøysund kommune må legge til rette for at 

unge familier vil bosette seg i grendene. Vi leser media at det er flere barn 

som etter hvert vil komme. 

Namdal rehabilitering. 

Tilbudet bør opprettholdes til kommunen selv klarer å opprette et godt 

tilbud. Kommunen bør bli flinkere til å informere om tilbudet som er der, da 

kan langt flere benytte seg av det. 

Heltid. 

Politisk ansvar å starte jobben med heltidskulturen i kommunen. 

Fagforbundet har i flere år prøvd å jobbe opp mot politikere i forhenværende 

kommuner, uten å lykkes. Dette er ikke bare et administrativt ansvar. 

Fagforbundet ber om at politikerne finner rom for å starte prosjekt – heltid. 

Rus/psykiatri. 

I flere år var det tatt med i budsjett nytt bygg i rus/ psykiatri tjenesten på 

Kolvereid. I år kan vi ikke se at det er tatt med i budsjettet, og i 

administrasjonsutvalget, den 24. november, ble det sagt av kommunalsjef i 

helse og omsorg, at det skulle ses på de eksisterende kommunale bygg som 

finnes på Kolvereid, før det skal bygges nytt. Det er viktig å samle 

kompetansen i nærheten av hverandre. Hvis tjenesten blir spredt i flere 

bygninger på Kolvereid får vi ikke samlet et helhetlig fagmiljø. Boforholdene 

må bli bedre for brukerne og at arbeidsforhold for ansatte blir forbedret. 
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