
Til Nørøysund kommune                                           Gravvik 25.09.2020 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

Hei 

Onsdag kveld møttes noen fra bygda Gravvik for å snakke sammen om 

kommuneplanens samfunnsdel. Vi ble enige om disse innspillene. 

 

1. Hva synes du er bra med å bo i Nærøysund og som vi må ha med videre 

i utviklingen av kommunen? 

 

 Vi synes at eldreomsorgen er bra. Og vi håper at dagens tilbud for 

de eldre videreføres med de aktiviteter som finnes. (Vi kjenner kun 

til de i Nærøy, ikke Vikna) og uttalers oss på bakgrunn av det. 

 Vi er svært fornøyd med at musikkskoletilbudet blir gitt i skolene, 

slik at elever i grendaskolene slipper å reise inn til sentrene for å få 

musikkopplæring. 

 Vi er fornøyd med ordningen med å søke på: «kulturmidler» Dette 

er svært viktig for at aktivitetene opprettholdes og videreutvikles 

over hele kommunen. Vi håper at dette videreføres slik det er i 

dag. (kjenner til ordning som er i Nærøy) 

 Vi mener at Steam og Ytre Namdal Vekst gjør en flott innsats for 

innbyggerne som trenger ekstra tiltak. Ønsker at dette videreføres. 

 

 

2. Hvilke utfordringer i samfunnsutviklingen i Nærøysund mener du at vi 

må arbeide mer med? 

 

 Barnefattigdom, utenforskap, dyre kontingenter i ulike 

organisasjoner, slik som i enkelte idrettslag.  

 Vanskelig for ungdom å etablere seg der de vil, bl.a. på grunn av 

manglende regulerte byggefelt i grendene. Vanskelig å få lån. 

 Lite tilbud for unge i aldersgruppen 12 til 18 år, de som ikke deltar 

i idrett eller i musikkopplæring.  

 For Gravvik sin del så ønsker vi kommunalt vassverk i Damlia. 



 Se på administrasjonsstrukturen. Kanskje kommunen bør ha kun 

ett kommunesenter. Det er vanskelig å se at det blir innsparing når 

det skal opprettholdes to administrasjonssentre. 

 Hva med alle kirkebygg? Kan kirkene brukes til andre formål, som 

blant annet konsertlokaler?  

 

3. Hva bør Nærøysund kommune satse på /prioritere i årene framover? 

 

 Vi ønsker at de politiske ansvarlig ser viktigheten av å 

opprettholde hele kommunen, ikke bare Kolvereid og Rørvik. Vi 

synes det ofte dreier seg om kommunesentrene. Det er 

kjempeviktig at grendene består, etter vår mening skjer 

størsteparten av verdiskapningen i grendene, som i blå og grønn 

næring. 

Skal næringsgrunnlaget og utvikling skje, må forholdene 

tilrettelegges for bo,-  og bli lyst i bygdene også.  

 Opprettholde oppvekstsentrene. Det er avgjørende for 

nyetablerere. Selvfølgelig er det ei smertegrense for hvor «liten» 

en skole kan være, men barnehage og småtrinnet er en avgjørende 

faktor for «liv laga» i grendene. 

 Tilrettelegge for turisme. Et konkret tiltak: Jobbe for at Fingalshula 

i Gravvik kan åpnes for publikum igjen. Det er svært positivt at 

fylkestinget jobber med saken. Fingalshula er den hula med flest 

hulemalerier i Nord Europa. Blir den åpnet for regulert turisme så 

har det betydning både lokalt og nasjonalt. Dette kan skape 

positive ringvirkninger, som arbeidsplasser og stolthet for både 

bygda og kommunen.  

 Vi ønsker at det fremdeles jobbes med motorcross bane i 

Nærøysund. Dette er et tilbud som mange savner, da det er ei stor 

gruppe med aktive utøvere fra flere steder i kommunen. Det ville 

også bety rekrutering til sporten. Og det vil være ei nyetablering. 

 Legges til rette for arbeidsplasser i hele kommunen. 

 Folkehelse, fokus på kosthold, trening og friluftsliv.  

 

 

4. Hvordan kan vi etablere felles kultur og «vi-følelsen» i hele 

kommunen? 



 

 Skal vi ha en følelse av «vi» så kan det ikke bare snakkes om 

sentrene Rørvik og Kolvereid. Kommunen består også av 

grendene.  

 

5. Hva er dine hjertesaker som innbygger i Nærøysund? 

 

 Folkehelse. 24 timers mennesket. Alle må bli sett, vi ønsker en 

oppvekst hvor alle kan føle mestring, har interessante tilbud og 

kan føle stolthet av bygd og kommunen sin. Interessante 

jobbtilbud og forholdene lagt til rette slik at ungdom kan etablere 

seg der de ønsker.  

 

6. Hvordan kan vi knytte alle lokalsamfunn sammen og styrke 

frivilligheten? 

 

 Vi har ei oppfatning av at frivilligheten og dugnad er vanskeligere 

for tettstedene enn på bygdene. Hva som må gjøres er ikke så 

enkelt å svare på. Kanskje det kan fokuseres på det positive med 

frivillighet. Det er sosialt og det er mestringsfølelse ved å jobbe for 

felles sak som lykkes. 

 Arrangement  hvor det inviteres til deltakelse fra hele kommunen, 

slik som f.eks Sopinfestivalen, Kolvereiddagene, Rørvikdagene, 

Mesternes Mester osv. osv. 

 

 

Dette er innspill fra Gravvik. 

 


