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Innspill til Samfunnsplan Nærøysund  
 

Som næringspolitisk pådriver, ivaretar Namdalskysten Næringsforening (NKNF) over 140 
medlemmer som i hovedsak er lokalisert i Ytre Namdal, med en samlet omsetning 
på ca 13 milliarder kroner (2018-tall). Medlemsbedriftene sysselsetter om lag 3000 ansatte 
noe som utgjør godt over 60 % av alle sysselsatte i regionen.   
 
NKNF er glad for at det så sterkt understrekes i kommuneplanens samfunnsdel at den bygger 

på «Strategisk Næringsplan» og operasjonalisering av denne i form av handlingsplanen som 

er laget for perioden fra 2020 til 2025. 

Denne slår fast målsettingen om + 1000 GRØNN, som vil si at det skal skapes 1000 grønne 

arbeidsplasser i kommunen, ved at noen av de eksisterende arbeidsplassene skal bli grønne 

og at det skapes nye grønne arbeidsplasser. 

Vi er også enige i de tre hovedmålsettingene i planen: 

 * Gode liv i Nærøysund 

 * Grønn utviklingskraft 

 * Samskapende kommune 

For næringslivet er det viktig at planleggingen er langsiktig og forutsigbar, slik at 

investeringer kan gjøres på bakgrunn av de vedtatte planene. 

Grønn utviklingskraft er en viktig forutsetning for målene i strategisk næringsplan. I 

samfunnsplanen er det et eget punkt om at man skal sikre fremtidige energibehov. 

Undersøkelser som NKNF har gjort tyder på at kommunen kan få en stor utfordring i løpet av 

planperioden fordi overføringskapasiteten fra stamnettet er for liten. Dette er en oppgave 

som må prioriteres så raskt som mulig. Uten tilgang til nok energi vil nye utviklingsprosjekter 

lett stoppe opp. 

En viktig forutsetning for at Nærøysund skal lykkes i årene framover er at det skjer et 

samspill mellom næringslivet og kommunen. Dette basers på forutsigbarhet og åpenhet og 

administrasjonen og politikerne i kommunen må være lydhøre overfor de innspill som 

kommer fra næringslivet. 
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For å sikre grunnlaget for utvikling og vekst i privat næringsliv, er da tilrettelegging av og 
dimensjonering av infrastruktur, svært viktig.   
 
Det er avgjørende for næringslivet at kommunen har en langsiktig og forutsigbar 
arealstrategi. Dette sikrer næringslivet gode rammer og det er viktig at kommunen tenker 
langsiktig og stort nok når det gjelder framtidige arealer til næringsformål. Vi har de siste 
årene sett at det er mange virksomheter som etterspør næringsarealer og det er viktig at vi 
har klargjort attraktive arealer til framtidig vekst i grønn industri. 
  
Namdalskysten Næringsforening mener helt klart at det må legges til rette for vekst i privat 
næringsliv som igjen vil bli samfunnsutviklende og grunnlag for utvikling av kommunale 
tjenester, bolyst og befolkningsvekst.  
  
Nærings- og innbyggervennlig innretning i alle tjenester og planer, vil kunne gi et godt 
grunnlag for en samfunnsutvikling, der målet er vekst og utvikling.  
Som kjent er det et utsagn som «alt henger sammen med alt», bevisstheten om dette når 
det planlegges nye tiltak er viktig å hensynta. Strategisk næringsplan er godt oppbygd 
med 6 ulike hovedstrategier og for arbeidet med samfunnsplanen, er det viktig at disse er 
elementer i planens rammeverk.   
 

Rørvik 11. mai 2021 
 

Med hilsen 
 

Lars Fr. Mørch 
Daglig leder 


