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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Namsos kommune tar kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for
Nærøysund kommune til orientering.
Nærøysund kommune er en viktig samarbeidskommune for Namsos kommune.
Namsos kommune ønsker et sterkt samarbeid rundt felles utfordringer, for
eksempel knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk, innovasjon og nyskaping
innen transport og samferdsel, utvikling av næringslivet langs kysten, utvikling av
kystsonen med mer.

Hjemmel for vedtaket er:
Plan- og bygningslovens §11-14
Behandling i Namsos formannskap - 18.05.2021:
Geir Olav Knappe fremmet følgende tilleggsforslag:
..for på den måten legge til rette for et større felles bo- og arbeidsmarked i
regionen
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Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet
Knappes tilleggsforslag enstemmig vedtatt av formannskapet
Vedtak Namsos formannskap - 18.05.2021
Namsos kommune tar kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for
Nærøysund kommune til orientering.
Nærøysund kommune er en viktig samarbeidskommune for Namsos kommune.
Namsos kommune ønsker et sterkt samarbeid rundt felles utfordringer, for
eksempel knyttet til samferdsel og kollektivtrafikk, innovasjon og nyskaping
innen transport og samferdsel, utvikling av næringslivet langs kysten, utvikling av
kystsonen, for på den måten legge til rette for et større felles bo- og
arbeidsmarked i regionen.

Hjemmel for vedtaket er:
Namsos kommunes delegeringsreglement, delegering fra kommunestyre til
formannskap
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Høring og offentlig ettersyn av
kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2033 Nærøysund Kommune
Høringsuttalelse - Nærøysund
kommune - kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2033

Saksopplysninger
Nærøysund kommune har vært gjennom en prosess med utarbeidelse av forslag
til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2033. Planforslaget er
sendt ut på høring med høringsfrist 19.05.2021, og kan leses her: Planforslag
Nærøysund kommune.
Planforslaget representerer et bredt mangfold av innspill som er kommet inn
underveis i planprosessen, og opplegget for medvirkning har vært allsidig i den
nye kommunen. Inkludert i planforslaget er en overordnet arealstrategi som skal
legge føringer for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2021/22.
Nærøysund sine hovedsatsingsområder i den kommende perioden er:
- Gode liv i Nærøysund
- Grønn utviklingskraft i Nærøysund
- Samskapende kommune
Den samlede innsatsen skal være basert på bærekraftsmålene til FN, og
resultatet skal blant annet bli bærekraftig styring, bærekraftig forvaltning av
naturressurser, aktive innbyggere og gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Vurdering
Nærøysund kommune har utarbeidet et ambisiøst og innholdsrikt planforslag,
som legger opp til en omfangsrik samlet innsats for å styrke og utvikle
kommunen videre basert på de verdier som finnes i kommunen.
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Det er viktig at det er den enkelte kommune som utarbeider sin egen
samfunnsplan, og kommunedirektøren ser dette som en anledning til å
understreke at Nærøysund er en viktig samarbeidskommune for Namsos
kommune.
Det som med det blikket kunne styrket forslaget til kommuneplanens
samfunnsdel for Nærøysund kommune er et enda sterkere fokus på, og
tydeliggjøring av, samarbeid med nabokommunene, og hvilke felles utfordringer
kommunene står overfor. Dette kan for eksempel være knyttet til samferdsel og
kollektivtrafikk, innovasjon og nyskaping innen transport og samferdsel, utvikling
av næringslivet langs kysten, utvikling av kystsonen med mer.
Namsos kommunes visjon er Sammen skaper vi muligheter og Namsos kommune
ønsker et sterkt samarbeid med Nærøysund kommune. Om det er mulig å finne
gode formuleringer på styrket interkommunalt samarbeid i kommuneplanens
samfunnsdel for Nærøysund kommune, så er det et ønske at en ser på
muligheten for dette. Da vil samfunnsdelen få virkning også utenfor egne
kommunegrenser.

