Innspill fra Nærøysund Ap

1. FNs bærekraftsmål – hvilke er viktigst å fokusere på for Nærøysund? Hvordan skal disse
prege samfunns- og organisasjonsutviklingen?
1) Utrydde fattigdom:
Utrydde barnefattigdom og bedre økonomien til minstepensjonistene
3) God helse: Legge til rette for at innbyggerne kan ha en god fysisk og psykisk helse. Sikre et
godt og likeverdig helsetilbud. Jobbe forebyggende.
5) Likestilling mellom kjønn: Viktig med heltidsarbeid – redusere antall med ufrivillig deltid.
8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Etablere nye og trygge jobber.
9) Innovasjon og infrastruktur: Overføringslinjer og El-forsyning som sikrer tilstrekkelig
strømkapasitet til mulige utbygginger og til framtidig strømdrevne transportmidler, både på
land, luft og sjø. Bredbånd, kollektivtilbud og vei må prioriteres.
10) Mindre ulikhet: Utjevne forskjeller mellom folk.
12) Ansvarlig forbruk og produksjon: Jobbe for å oppnå en bærekraftig forvaltning og
effektiv bruk av naturressursene. Stimulere til gjenvinning.
14) Liv under vann: Viktigheten av å tenke bærekraft og ta miljøvennlige valg.
17) Samarbeid: Viktig at vi får med innbyggerne i prosessene.
2. Hva bør Nærøysund kommune satse på/prioritere i årene framover?










Sikre god informasjon til innbyggerne.
Heltidskultur, slik at yrkesutøvere har en lønn å leve av.
Tilbudet til uorganiserte ungdommer bør styrkes
Sikre gode uformelle møteplasser
Bidra til at møteplasser i grendene opprettholdes
Satse mer på forebyggende helse og rask behandling.
Prioritere at eldre får bo lengre hjemme med utvikling av f.eks velferdsteknologi
Kollektivtilbudet (buss, tog, fly, båt) må styrkes og tilrettelegges bedre internt i kommunen og i
fylket
Veiene må utbedres.




Legge bedre til rette for funksjonshemmede - universell utforming i hele kommunen.
Inkludering, attraktivitet og synlighet:
o Arbeidsplasser - få nok arbeidssøkere
o Være en attraktiv bo- og arbeidskommune
o Skape bo- og bli-lyst
o Skape en inkluderende kommune for alle
o Være synlig og spennende for resten av Namdalen/Trøndelag/Norge

3. Hvordan kan vi skape større medvirkning for utvikling av Nærøysund som samfunn og
organisasjon?
 Bruke media aktivt for å skape positivt omdømme + vise fram hva som skjer. Ta vare på de
gode historiene, dyrk det vi er gode på.
 Kommunen må ha en kultur som bidrar til åpenhet og inkludering.
 Jobbe på tvers faglig, for å bli kjent med andre/hverandre.Skape gode arbeidsmiljø. Det handler
om å bli bedre kjent og trygge på hverandre.
 Frivilligheten er et kjernepunkt her; (330 lag og foreninger i kommunen). Skap et samspill med
frivilligheten i større grad enn idag.
 Vi som enkeltpersoner må ta et ansvar for å inkludere, spesielt de nyinnflyttede. Dette er en
arbeidsoppgave for lederne i de ulike bedriftene i Nærøysund, samt befolkningen ellers.
 Informasjon om aktiviteter må være oppdaterte og lett tilgjengelig, superbra med skilting som
ble gjort i sommer.
 Lag og foreninger må vise seg fram. Det har vært snakk om digital aktivitetskalender/app som
nytilflyttede kan få over ulike tilbud i kommunen.
 Nærøysund kommune bør ha et informasjonsmøte for nye innbyggere 2 ganger i året? Kan det
være en ide for å få aktivitet og synlighet?
 Hvilke "plattformer" skal vi bruke for å få innbyggerne i tale slik at de får anledning til å
påvirke?
4. På hvilken måte kan tjenestene i Nærøysund kommune bli bedre?
 Dialog og medvirkning fra ansatte/brukere/pårørende,
 Kommunens hjemmeside må være oppdatert til enhver tid, dette må det jobbes med. Nå ser
hjemmesida bedre ut!
5. Hva er viktig i et lokalsamfunn? Og hva skal til for å få til dette?
 Inkludering, skape et lokalsamfunn der alle innbyggerne blir ivaretatt og kan bidra. Her snakket
vi om kafekultur på lokalbutikken som er en styrke der det finnes. Eks kaffekrok på Austafjord
der folk samles til en uformell prat.
 Gang og sykkelvei for trygghet til de myke trafikantene.
 Nærhet og trygghet, en opplevelse av at innbyggerne får tjenester der de bor.
 Gatelys, som kan bidra til trygghet.
 Uformelle møteplasser, kaffekroker, parker, sittebenker i gater lysløyper osv
 Vei/infrastruktur – at det er enkelt å komme seg fram og tilbake. Kople dette mot
kollektivtransport og bedre veier.
 God bredbåndsdekning i hele kommunen må til, dette er et viktig tiltak slik at folk kan jobbe
hjemmefra slik at vi utjevner forskjellene.
 Bygge ut alternative grønnere varmekilder.
 Arbeidsmiljø og trygge/gode arbeidsplasser er likevel det viktigste uansett hvor i kommunen vi
bosetter oss.
 Kulturaktiviteter - kulturarrangement - samarbeid med frivilligheten. Behovet for at 24t
menneske skal få påfyll i livene sine med musikk, teater og idrett, gir mer meningsfulle liv.
Dette er det frivilligheten som sørger for i dag, derfor må vi ivareta disse ildsjelene!
 Handle lokalt for å sørge for at lokalbutikken står seg økonomisk.

6. Hva er styrkene og svakhetene i Nærøysund?
Styrker:
 arbeidsplasser, gode og varierte
 Nærhet til havet
 Rikt næringsliv
 Riksvei 1
 Mange kreative folk i kommunen (næringsliv - kulturlivet) - humankapital
 Flyplass - nærhet til "Oslo"
 Flinke folk - god kompetanse
 Godt utbygd helsevesen
 Gode skoler.
 V.g.skole og fagskole i kommunen med gode tilbud
 Barnehageplass til alle
 Flotte naturomgivelser
 Frisk luft
 Rikt og mangfoldig kulturliv

Svakheter:
 Gjennomtrekk på folk - folk kommer, men drar igjen
 Omdømme utad - spenning mellom Rørvik - Kolvereid og tettsteder - grender i kommunen
 For lite tilbud til uorganiserte barn og unge
7. Hva er de viktigste endringene Nærøysund må gjøre i årene fremover?
 Vi må si VI i hele kommunen (ikke vi og dem)
 Sikre god rekruttering og kompetansebygging
 Synliggjøre styrkene i Nærøysundsamfunnet
 Tidlig innsats for å styrke psykisk helse.
 Utvikle et godt kollektivtilbud i kommunen
 Dyrke frivilligheten/Ildsjelene
 Flybuss/taxi holdeplass på Ryum
 Riksvei 1 - mer transport på Sjø
 Redusere barnefattigdom
 Bli en "grønnere" kommune
 Bli best på inkludering
 Innføre leirskole i skolen
 Utvikle sentrumsplan i Rørvik og sikre Rørvik «urbane» kvaliteter
 Forskjønne kommunen - gjøre det fint - bli mer stolt over heimplassen
 «Bygartner/kommunegartner - hagelag - frivillighet (eierforhold)
 Rørvikdagene kan bli til Nærøysund musikkfestival: utvikle dette videre

