Innspill fra Ytre Namdal Vekst

Rørvik 01.10.2020
Kolvereid 02.10.2020

Fra kommunen: Dag Roar Opdal (Rørvik) Ragnhild W. Melgård (Kolvereid)
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YNV gjør en samfunnsnyttig oppgave ved å inkludere mennesker med ulike
tilretteleggingsbehov inn i arbeidslivet.
Videre bidras det til verdiskaping ved at det utføres oppgaver både for kommunale
tjenester og privat næringsliv.
Kommunen(e) har vært og er en god eier. Viktig at vi gjør felles sak overfor staten
(NAV) slik at YNV ikke blir fratatt ressurser når arbeidsledigheten blir lav, fordi
frafallet/utenforskapet samtidig øker. Den økende andelen unge som står utenfor
arbeidslivet er det som virkelig burde bekymre oss.
Tenk på inkluderingstiltak i stort – arbeidsutprøving er noe det må satses på.
Nærøysund kan sette seg som mål å være bedre enn landssnittet på dette området.
Slagord: Nærøysund – en inkluderende kommune!
Dele historier om raushet. Her kan kommunen spille en viktig rolle i å dele historier
om raushet i praksis slik at folk blir mer bevisst. Hva betyr det/hva gjør vi når vi er
rause og inkluderer folk. Bruke avisene til å bidra til et mer raust samfunn.
Det er viktig at alle føler seg velkommen f.eks når de skal starte i frivillig lag. At alle
får være med uansett hvilken bakgrunn man har. Hver og en har ansvar for at alle føler
seg sett og inkludert.
De kommunale tjenestene synes de på Veksten i stort er bra, men flere var frustrert
over at fastlegene hele tiden skiftes ut/slutter. «Du er heldig om du har samme legen
gjennom hele konsultasjonen!»
Det har gått fort å få opprettet kontakt med kommunens eget hjelpeapparat. Mer
lavterskeltilbud til de som trenger det er viktig å satse på.
Styrk samarbeidet med Friskliv, miljøtjenesten, PPT.
Felles markedsføring av Veksten ville ha vært positivt. Nye skilt ved innkjøringen,
åpen dag og andre tiltak som framsnakker bedriften er viktig. En orientering til
politikerne om hva YNV gjør er ønskelig.
Savner bedre tilrettelagte fasiliteter i forhold til busstransporten. Busskur, gjerne mest
mulig vedlikeholdsfritt, med gode benker må på plass både på Rørvik og Kolvereid.
Mange gatelys virker ikke, eller de mangler totalt, dette synes mange på YNV er et
stort problem i forhold til deres og andres bevegelsfrihet og sikkerhet.
Kommunen bør tilby app på telefon hvor det er mulig å melde feil f.eks om hull i
veien. Gps posisjonering kan gjøre det enklere og mer effektivt å få rydda opp i feil.
Hjemmesida til kommunen har blitt veldig bra. Denne kan videreutvikles. For
eksempel savnes en oversikt over kontaktinfo til de som jobber i kommunen. I dag er
vanskelig å finne de man ønsker å kontakte. Åpningstider til svømmebasseng etc bør
ligger her. Ulike lag og foreninger bør legge informasjon om sine aktivitetstilbud på
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denne siden slik at det blir lettere både for nyinnflyttede og vi som kommer herfra å
finne info.
Kommunen kunne ha tilbudt gratis kino, teater og konserter noe ganger gjennom året.
Diskotektilbudet som har vært annen hver gang på Kolvereid og Rørvik er et veldig
bra tilbud som nå er stanset grunnet korona. Håper det raskt vil være oppe å gå igjen.
Bra at det blir lagt til rette for aktiviteter også utenfor arbeidstiden. Gjerne et
samarbeid mellom flere aktører.
Eksempler på aktiviteter som kan foregå faste dager i uken: Gåturer, grilling,
badminton, fotball, svømming, (veteran)biltreff m.m.
Hallene må få tilrettelagte aktiviteter som favner alle i kommunen. Hva med
Bowlinghall?
Nettforbindelse for de som bor utenfor Kolvereid og Rørvik er for dårlig og må
utbedres.
Viktig å prioritere tilbud for de som ikke er med i idrett. Motorcrossbane må
prioriteres.
Viktig å få ned konfliktnivået mellom Rørvik og Kolvereid – vi har det bra!
Det må satses på lekeplasser i kommunen. Dette er viktige møteplasser for barn og
folk i alle aldre. Se til Levanger. Det må bygges en lekeplass på Rørvik tilsvarende
den vi har på Kolvereid.
De av arbeidstakerne som bor i kommunale leiligheter savner flere ansatte som kan
dra i gang aktiviteter og da særlig i helgene.
Andre forhold: Positivt med flyplass, lav kriminalitet, fin natur, videregående skoler,
bibliotek, Riksteateret, kino, BUA.
Det er trygt å bo og vokse opp i Nærøysund. Alle kjenner alle.
Man kommer langt med et smil. Alle vi som bor her må ha fokus på positiv
inkludering. Dele gode opplevelser.

