Studiering høsten 2020 Nærøysund Senterparti.
Maks antall: 20 hver kveld grunnet smittevern-regler.
22.09.20: Sted- Hjemme hos Vigdis på Lauvøya. Andvikveien 39, kl 19.30. Påmelding innen dagen
før, til tlf 906 26 999 eller på messenger.
-FN`s bærekraftsmål- Hvilke er viktigst å fokusere på for Nærøysund? Hvordan skal disse prege
samfunns- og organisasjonsutviklingen?
-Hva bør Nærøysund kommune satse på/prioritere i årene fremover?
08.10.20: Sted- Varøya stadion, kl 19.30. Påmelding til Hallvard Arne innen dagen før på tlf 905
31 428 eller på messenger.
- Hvordan kan vi skape større medvirkning for utviklingen av Nærøysund som samfunn og
organisasjon?
- På hvilken måte kan tjenestene i Nærøysund kommune bli bedre?
12.10.20: Sted- Hjemme hos Anita i Bjørndalen, kl 19.30. Påmelding til Anita på tlf 922 26 953 eller
på messenger
- Hva er viktigst i et lokalsamfunn? Og hva skal til for å få til dette?
- Hva er styrkene og svakhetene i Nærøysund?
- Hva er de viktigste endringene Nærøysund må gjøre i årene fremover?

22.09, hjemme hos Vigdis. Tilstede: Anita,Olav, Siw, Anette, Steinar L og Vigdis

Spm 1, Prioritering av FN`s bærekraftsmål. Ikke så lett å sette ned topp tre, men 3,4 og 8 på grunn
av:
-

Mange henger sammen, høna og egget.
God utdanning er viktig og leder til anstendig arbeid og økonomisk vekst = forebygger
fattigdom. Godt utdanningsløp som fanger opp de som ikke passer i skolesystemet er viktig.
God helse- overvekt av slapphet. De som faller utenfor utdanningen har større risiko for
dårlig helse, både fysisk og psykisk.

Hvordan skal disse prege samfunns og organisasjonsutvikligen?
4.7: Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for
å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil,
menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og
verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.
Avsnittet kan forkortes til holdningsarbeid.
3.6: Innen 2030 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.
f.eks trygg skolevei, lakseveien nord.
12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.
f.eks folk som legger ned gårdene må selge dem.
Kommunen må følge opp at utdeling av tilskudd fører til vedlikehold av jord og grøfting.
f.eks å ikke ofre matjord til industri. Beholde myr og forvalte naturen for våre kommende
generasjoner.
Biogass-anlegg.
14. 4
Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og
ulovlig, urapportert og uregulert fiske og ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig
baserte forvaltningsplaner for å gjenoppbygge fiskebestandene på kortest mulig tid, i det minste til
de nivåene som kan gi høyest mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk
Kort sagt bærekraftig forvaltning av havet.

-Hva bør Nærøysund kommune satse på/prioritere i årene fremover?
Fokus på hele livsløpet, verdi hele veien.
Ansvarliggjøring på individ-nivå. Kan skolen være med som en forebygger? Vi lever i et egoistisk
samfunn, og bør etterstrebe inkludering.

Bærekraftsmål- Helse. Vi lager oss et samfunn der vi gjør barn og unge en bjørnetjeneste. Hvordan
takle motgang?
Bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn. Trives du i lokalsamfunnet er du en ressurs til
andre. Bredbåndsdekning over hele kommunen.
Ha fokus på folkehelse: Sykle til jobben, kampanjer for å fremme fysisk aktivitet.
Tidlig innsats i oppvekstsektor. Ikke bare barna, men også foreldrene faller utenfor. Hvordan kan vi
inkludere de som faller utenfor i vårt samfunn?

Siw og Espen, Anita, Gunnar Eirik, Steinar, Ole Harry, Olav.

Hvordan kan vi skape større medvirkning for utvikling av Nærøysund som samfunn og organisasjon?
•

Skape engasjement for politiske saker, sette på spissen.

•

Samfunnsplan, hvor du kommer med innspill og blir hørt.

•

Spørreundersøkelser, involvere innbyggerne.

•

Finn en kanal inn til de ansatte, politiker el. Burde vært enkelt å stille spørsmål til kommunen.

På hvilken måte kan tjenestene i Nærøysund bli bedre?
•

Mindre topptung/færre i ledelsen som kan styre kommunen. Frigjør hender på gulvet.

•

Sørge for at admin. Får klare mål/planer å jobbe etter.

•

Servicekontor som svarer på telefon og vet svar på innbyggernes spørsmål.

•

Ha klare planer for å slippe mange enkeltvedtak på f.eks. tomter, bygging mm.

Hva er viktig i lokalsamfunn? Hva skal til for å få til dette?
•

Bredbåndsutbygging er viktigst

•

Forskjønning av bygdene.

•

Bolyst, blilyst og trivsel - God planer.

•
Beholde bygdene levende. Ha grendelag i hver bygd som jobber for bygda. Bygda selv må
komme med ønsker til politikerne
•
Bøndene må selge gårdene til ungdommene i stedet for å sitte på dem for å få levende
bygder.
•

Kommunen må legge press på innbyggerne så det ser fint ut i bygda. Rydde opp, klippe osv.

Styrker og svakheter i Nærøysund?
Styrker:
•

Variert natur

•

Stor havbrukskommune

•

Mange arbeidsplasser

•

Sterkt landbruk

•

Aktivt og framtidsretta næringsliv

•

Rikt foreningsliv

•

Havbruksfond og NTE-fond

•

Fiskerier som gjør at vi har folk i bygdene

•

To videregående skoler og mange grendeskoler

Svakheter:
•

For dårlig utnyttet skogbruk

•

Eierskapet ligger på få hender i næringslivet

•

Stor gjeldsbelastning

•

Vi er basert på få næringer og gjør oss sårbar

•

Dårlige veier

Hva er de viktigste endringene Nærøysund må gjøre i årene fremover?
•

Få styring på økonomien

•

Få planverket oppe og gå så vi har noe å styre etter

•

Fokus på bo og bli lyst. Omdømmebygging.

•

Forebygge i stedet for å reparere. Tidlig innsats.

•

Kollektivtilbudet i kommunen

•

Plan for hvor vi vil ha næringsetablering i kommunen

•
Kommunen må legge til rette slik at nye arbeidstakere vet hvor de finner aktiviteter mm i
kommunen. Nærøysundkortet som gir svar på dette.
•

Arbeidsgivere må også legge til rette for at arbeidstakere trives.

•
osv.

Utnytt idrettshallen på Kolvereid til aktivitet, ikke bare sport. Eks. ungdomsklubb, spillkvelder

