
 

Innspill fra elever - Val skoler 15.09.20 

 
Figur 1 Oppsummering fra gruppearbeid 

Lokke unge folk hit med nye tilbud for barn, ungdom og unge voksne for at de skal bli 

boende. 

 Gjøre sentrum mer presentabel og innbydende 

 Skape koselige møteplasser ute. 

 Flere arrangementer og aktiviteter. Bruke utlånsmuligheten i kommunen til dette. 

 

Dette treffer bærekraftmål 11.3 under ”Bærekraftige byer og lokalsamfunn”. 

 

 Sosialt. Flere ungdom og voksne i aktivitet. Flere tilbud, der du ikke behøver å betale 

så mye, eller være medlem. Her forslår vi squash. Det er heller ikke så mange som 

ønsker å være i organisert aktivitet, derfor ønsker vi også at Nærøysund kan belyse 

andre arenaer f.eks. sjakk eller lignende.  

 Bruken av rusmidler og lignende. Vi føler virkelig dette har økt de siste årene, men 

tilbudet for å komme seg ut er dårlig. Det blir heller ikke slått hardt nok ned på ved 

bruk. (bærekraftsmål god helse og livskvalitet, delmål 3.5) 

 Demenstilbud på Rørvik. (Bærekraftsmål god helse og livskvalitet og bærekraftige 

byer og lokalsamfunn delmål 11.2, 11.1, 11.3) 

 Bedre psykologtilbud. Det er helt sikkert et tilbud, men vi vet i hvertfall veldig lite om 

det. Så mere åpenhet rundt mental helse, eller at vi kan fritt benytte oss av tilbudet. 



(bærekaftsmål god helse og livskvalitet og bærekraftige byer og lokalsamfunn delmål 

11.2, 11.1, 11.3) 

 Bedre fastlegetilbud. (bærekfraftsmål god helse og livskvalitet) 

 Kommunen må legge til rette for vekst innenfor akvakultur samtidig som dette må 

skje på en bærekraftig måte. (bærekraftsmål anstendig arbeid og økonomisk vekst 

delmål 8.6 og livet i havet delmål 14.7) 

 BEDRE VEIER!!  

 Vannrørene. Mye vann lekker ut på vei ut til mottakeren. Dette syns vi burde endres.  

 Yngre rekruttering, gjennom flere attraksjoner, arrangementer og noe som vil lokke 
dem tilbake  

 Flere tilbud til flyktninger (bærekraftsmål 11.3). 
 

 Helsetilbud: røntgenmaskin i distriktet for å unngå lange reiser til Namsos, større 
kapasitet (bærekraftsmål 3.8 og 3.c) 

 Noe for barna/småbarnsfamilier, lekeland eller lignende, trampolinepark. Klatrehall 
 Asiabutikk 
 Junkfood-butikk!! 
 Mer el, el-buss og el-lading 

 


