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Innspill til Nærøysund kommunes samfunnsdel i kommuneplanen
PKOM er en av over 140 medlemmer i Namdalskysten Næringsforening, med en omsetning siste år
på 5 mill. kroner og 4 ansatte. Vi stiller oss i bak næringsforeningens generelle innspill til forslag til
kommuneplanens samfunnsdel:
•

Vi er glade for at samfunnsplanen så tydelig bygger på Strategisk næringsplan og en
operasjonalisering av handlingsplanen som er laget for perioden fra 2020 til 2025.

For oss er langsiktige og forutsigbare rammevilkår avgjørende for våre investeringer i bærekraftig
verdiskaping og trygge, gode jobber i Nærøysund. De tre hovedmålsettingene i foreslått
samfunnsplan gir grunn til optimisme:
•
•
•

Gode liv i Nærøysund
Grønn utviklingskraft
Samskapende kommune

Vi ønsker å ta del i den samskapende kommunen og bidra til den grønne utviklingskraften i
Nærøysund. Ved å legge til rette for vekst i det private næringslivet, legges grunnlaget for gode
kommunale tjenester, bolyst og befolkningsvekst. Derfor er det viktig for det gode liv i Nærøysund at
samfunnsplanen, og ikke minst arealstrategien, er tydelig på at det skal legges til rette for
bærekraftig næringsaktivitet også i årene som kommer.
I tillegg til Næringsforeningens generelle innspill, har vi følgende innspill til Samfunnsplanen:
•

•

•

Nærøysund kommune må i samfunnsplanen være tydelig på at kommunen skal støtte opp
under og aktivt benytte seg av aktører som bidrar til å sikre lokal tilstedeværelse og tilgang til
kompetanse, som InnovArena-klyngen. Nærøysunds sterke og innovative næringsliv er
sammen med et framoverlent utdanningsmiljø, et regionalt konkurransefortrinn.
Tilstedeværende, inkluderende og samlende kunnskapsfasilitatorer som InnovArena er et
viktig premiss for fortsatt bærekraftig innovasjon i den samskapende kommunen.
Samfunnsplanen har sterkt fokus på de proteinproduserende primærnæringene, som i
11.000 år har dannet grunnlaget for at menneskene bor her. Det er viktig at Nærøysund
kommunes arealstrategi ikke begrenser bærekraftig utnyttelse av regionens ressurser. Det er
viktig at Nærøysund tar høyde for at både teknologi og rammevilkår kan endres. I framtida vil
vi produsere andre arter/ressurser på andre måter enn i dag.
Nærøysund kommune har en av landets lengste strandlinjer. Dette konkurransefortrinnet
bør utnyttes også i arealplanleggingen. Regjeringen har varslet at i våre områder må
myndighetene utnytte mulighetene som ligger i strandsonen.

•

PKOM har i mer enn 25 år vært en viktig samfunnsaktør og ønsker fortsatt å bidra til utvikling
av lokalsamfunnet i samarbeid med kommunen, frivilligheten og innbyggerne. Dette må skje
i et godt samspill og vi har en bærekraftstrategi og ønsker å ta aktivt del i arbeidet med å nå
Nærøysunds bærekraftmål for miljø, økonomi og sosiale forhold.

I PKOM opplever vi oss for å være en viktig del av de som kan fortelle de gode historiene om det
positive som skjer i Nærøysund. En viktig del av denne storytellingen er å kunne bidra til at visjonen i
strategisk næringsplan om + 1000 GRØNN blir gjort til virkelighet. Da trenger regionen mer grønn
energi og at myndighetene legger til rette for ambisiøse samfunnsmål.
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