
Innspill fra stand på Rørvik     Lørdag 26.09.20 -Kl. 1100-1330 

 

Fra kommunen: Dag Roar Opdal, Martin Øie Lauten, Thor Bugge Lanesskog (KRF) og Terje 

Settenøy (FRP) 

Antall møtt: rundt 30-35 stk. samt flere som fikk med seg flyers. 

 

- Samfunnet må utvikle seg mer aldersvennlig. Det må gjøres en bedre jobb opp imot 

snømåking mot eldrehjem og de hvor det bor eldre. Hjemmetjenesten setter seg fast, 

og det er vanskelig å forlate hjemmet når denne tjenesten er dårlig. 

- Det må satses mer på ungdomshus, treffpunkter og møteplasser for barn og unge. Nå 

står ungdommen og henger ute i gatene, og de har få treffsteder. 

- Det må bli bebyggelse fra Rørvik og helt inn til Ottersøy. Nærøysund sentrum bør 

konsentreres her. Kolvereid må bli en drabantby med sentrum forbindelse. 

- Gang og sykkelvei til Marøya må effektiviseres. Det tar for lang tid. Denne gang og 

sykkelveien bør også strekkes helt ut til Ottersøy. 

- Kommunen bør fokusere mer på barn og unge. De er framtiden og denne planen bør 

være for dem 

- Det er ønskelig med en zipline fra kjerringa og ned i Kolvereidvågen på Kolvereid. 

- Det bør bli flere fest hus, og flere fester i distriktet. 

- Sentrumsplan for Rørvik bør utvikles. Det er svært dårlig med parkeringsplasser her 

og det er ønskelig med et parkeringshus i nærheten av sentrum.  

- Mye positivt inkluderingsarbeid som gjøres. En student som kommer utenfra, blir godt 

ivaretatt på skolen.  

- Det må bli bedre kommunikasjon i kommunen. Det må bli mer og bedre 

bussforbindelse med Namsos, og disse rutene må samkjøres mer så en slipper å vente 

30 minutter på Lund på bussen. Bussen bør stå å vente når en kommer med ferja over 

til Lund. 

- Kommunikasjon med båt til Namsos er elendig. Båten er ikke dimensjonert for 

farvannet og den er ikke tilpasset rullestolbrukere, blinde eller folk med 

funksjonsnedsettelse. 

- Tilreisende fra Namsos mener det er dårlige kommunikasjonsforbindelser til 

Nærøysund. Dårlige veier fra Lund til Namsos, båt som kun kan tas på godværsdager 

og busser som ikke korresponderer.  

- Tjenester som kommunen leverer må måles bedre, og en må sørge for å sette inn tiltak 

ut fra de målingene man gjør. Dette kan skape mer effektive saksprosesser.  

- Psykiatritjenesten, og barn- og ungdomspsykiatri er dårlig. Det er vanskelig å ta fri for 

å få hjelp for det blir så synlig for andre rundt. Det registreres fravær på skolen og alle 

medelever får med seg at vedkommende er borte. Det blir et hinder. 

- Det er mange som er fornøyd med den nye kommunen, 

- Det er behov for mer innsats inn mot barn og unge. Disse må følges opp, det må lages 

treffsteder, og det må etableres en bedre kontakt med ungdom på fritiden. 

- Veiaksen mellom Kolvereid og Rørvik må utvikles å bli bedre. Den er i elendig 

fatning og tidvis trafikkfarlig med all tungtransporten. 



- De må skje noe med Rørvik skole på sikt. Den er alt for liten i forhold til elevtallet, og 

læringsmiljøet herunder omgivelser om klasserom er dårlig.  

- Det må skapes mer arbeidsplasser ute i distriktene.  

- Det skjer mye handel i Kolvereid og Rørvik. Dette er bra for Nærøysund, men det går 

utover Namsos. 

- Det svært dårlig veier i kommunen. Dette må bli bedre fremover 

- Bedre IT tjenester og flere av skjemaløsningene på nett må digitaliseres i fremtiden. 

Vi er forbi den tiden at vi må skrive ut skjema og fylle de ut for hånd. 

- Det ønskelig med et parkeringshus i Rørvik sentrum 

- Grendene må bevares. Det bør komme basseng på Austafjord 

- Prosesser innad i kommuneadministrasjonen må bli bedre. Spesielt behandling av 

henvendelser til teknisk avdeling.  

- Rørvik skole er spreng på kapasitet og må bygges ut 

- Rapporten fra Telemarksforskning er dramatisk lesning. Om en vedtar store deler av 

dette så er det nådestøtet for grendesamfunnet i Nærøysund.  

- Positivt med den nye idrettshallen.  

- Det er frykt for bompengeløsning i Nærøysund på laksevei nord. 

- Det er et behov for mer grendeutvikling, og skape arbeidsplasser i grendesamfunnene.  

- Det må være mulig å bosette seg utenfor Rørvik sentrum og jobbe i Rørvik. Det må 

legges mer til rette for boligtomter. 

- Marøya vil være sentral framover. Marøya må videreutvikles og bli en forlengelse av 

Rørvik. 

- Ny vei mellom Kolvereid og Rørvik er nødvendig. Spesielt Naklingssvingene. 

- Hansviksvingene må rettes ut og forbedres. 

- Lys langs veiene i kommunen må prioriteres. 

- Utbygging av bredbånd til innbyggerne må prioriteres. 

- Det generelle veivedlikeholdet må forbedres.  

- Det må settes inn informasjonstiltak som leder til framsnakking av hverandre i den nye 

kommunen.  

- Idrettshallene gir en unik mulighet til å få positiv omtale og ikke det motsatte. Vi må 

få fram de mulighetene som disse hallene samlet gir og ikke omtale hverandres haller 

negativt.  

- Tiltak må iverksettes som forhindrer at «krigen» mellom Kolvereid og Rørvik 

eskalerer. Forhindre at det etableres egne grendelister som kun har fokus på sitt 

nærmiljø.  

- Det må arbeides mye bedre med inkludering generelt.  

- Etablere arenaer som kobler folk må etableres. Biblioteket på Kolvereid kan være et 

eksempel på en slik arena.  

- Hvordan få folk inn i arbeidslivet som av en eller annen grunn har falt i fra må 

prioriteres. Vi må se på hele kostnadsbildet i den forbindelse. 

- Bompenger mellom Kolvereid og Rørvik må vurderes for å få oppgradert veien.  

- Viktig at kommunen tilrettelegger for at vi kan handle nært det vi trenger.  

- Sats på å tilrettelegge for at folk kan etablere seg på andre steder i kommunen en kun 

Kolvereid og Rørvik. 

- Basseng på Austafjord må prioriteres – lei av å bli holdt med god prat.  



- Viktig med sentrumsutvikling og en helhetlig plan for å få folk til og trives og etablere 

seg i kommunesentrene.  

- Sats på tiltak som gjør at folk kan bo hjemme lengst mulig.  

- Generelt: Si JA til utvikling.  

 

 


