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Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2020
Som næringspolitisk pådriver, ivaretar Namdalskysten Næringsforening 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.
I forbindelse med innspill til samfunnsplanen, ønsker Namdalskysten Næringsforening at
strategisk næringsplan (SNP) 2019-2030 danner grunnlaget for kommunenes næringssatsing.
Nærøysund og Leka kommuner eier SNP og har et særskilt ansvar for iverksetting og
gjennomføring. Dette skal gjøres i samarbeid med næringslivet og andre
samarbeidspartnere. Næringslivets ambisjoner er forankret i regionale, nasjonale samt
internasjonale planer og lovverk. SNP YN skal legges til grunn når saker og planer med
betydning for regionen behandles lokalt, regionalt eller nasjonalt.
Visjonen fra SNP er: “Ytre Namdal er en inkluderende, innovativ og bærekraftig blå-grønn
matregion!»
Hovedmålet: +1000 nye arbeidsplasser innen 2030
Budskapet i plandokumentet er klart: Matregionen må bli grønnere.
Strategien legger videre vekt på:
• Bærekraftig matproduksjon – med fokus på havrommet (havbruksnæringen er
hoveddriver for), bio- og sirkulærøkonomi
• Bærekraftig industri – dvs marin og maritim nullutslippsindustri
• Bærekraftig infrastruktur – dvs en eksportregion basert på nullutslipp
Og for å synliggjøre hvor viktige disse grønne målene er for matregionen: Næringsforeninga
har beregnet at
• 40 % av våre eksisterende arbeidsplasser må bli grønnere for å være sikre i framtida
• Halvparten av de nye 1.000 jobbene må være grønne, for å bli realisert
I september 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om Næringslivets
energiforbruk & behov. Undersøkelsen var i regi av Namdalskysten næringsforening og
Nærøysund kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Namdalskysten næringsforening
ønsker et best mulig faktagrunnlag for oppfølging av Strategisk næringsplan Ytre Namdal
2020-2030. Nye Nærøysund kommune utvikler kommuneplanens samfunnsdel som skal vise

langsiktige mål- og strategier for lokalsamfunnet, kommunens virksomhet og hvilke
utfordringer- og muligheter kommunen og samfunnet står overfor.
For å sikre grunnlaget for utvikling og vekst i privat næringsliv, er da tilrettelegging av og
dimensjonering av infrastruktur, svært viktig.
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.
Målet er at vi ønsker at det tilrettelegges for utvikling av privat næringsliv og at det da fører
til vekst, trivsel og bolyst blant våre innbyggere.
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