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Innspill til Nærøysund kommunes samfunnsdel i kommuneplanen
Learning Moment Technologies (LMT) er en av over 140 medlemmer i Namdalskysten
Næringsforening, en innovasjons- og vekstbedrift med 8 ansatte, hvorav 4 lokalt på Rørvik.
Vi stiller oss i bak næringsforeningens generelle innspill til forslag til kommuneplanens samfunnsdel:


Vi er glade for at samfunnsplanen så tydelig bygger på Strategisk næringsplan og en
operasjonalisering av handlingsplanen som er laget for perioden fra 2020 til 2025.

For oss er langsiktige og forutsigbare rammevilkår avgjørende for våre investeringer i bærekraftig
verdiskaping og trygge, gode jobber i Nærøysund. De tre hovedmålsettingene i foreslått
samfunnsplan gir grunn til optimisme:




Gode liv i Nærøysund
Grønn utviklingskraft
Samskapende kommune

Vi ønsker å ta del i den samskapende kommunen og bidra til den grønne utviklingskraften i
Nærøysund. Ved å legge til rette for vekst i det private næringslivet, legges grunnlaget for gode
kommunale tjenester, bolyst og befolkningsvekst. Derfor er det viktig for det gode liv i Nærøysund at
samfunnsplanen, og ikke minst arealstrategien, er tydelig på at det skal legges til rette for
bærekraftig næringsaktivitet også i årene som kommer.
I tillegg til Næringsforeningens generelle innspill, har vi følgende innspill til Samfunnsplanen:







Vi er opptatt av at Nærøysund skal ha et innovativt næringsliv og et utdanningsmiljø som kan
sikre tilgang på medarbeidere med riktig kompetanse for de nye jobbene i regionen.
Kommunen bør støtte opp under og aktivt benytte seg av aktører som bidrar til lokal
tilstedeværelse og tilgang til viktig kompetanse. Blant annet som det man finner i
InnovArena-klyngen.
Vår virksomhet er en viktig del av digitaliseringen i samfunnet og vi er opptatt av at det
offentlige også kan bidra til at denne delen av næringslivet for gode vekstvilkår og der det er
naturlig må kommunen og annen offentlig virksomhet benytte seg av lokale tilbydere.
Vi støtter også det tydelige signalet i arealstrategien om at blandingsformål industri- og
boligformål bør unngås.
For at næringslivet i Nærøysund skal ha nok utviklingskraft er det viktig at kommunen i
samfunnsplanen ser det som en viktig oppgave å sikre fremtidige energibehov til regionen.
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