
Innspill til arbeidet med samfunnsplan i Nærøysund fra Val skoler 
-fra en gruppeprosess i personalmøte på skolen den 30. september 2020. Respons på spørsmål fra 

kommunen.  

Hvordan kan vi i samarbeid legge til rette for at folk flytter til kommunen og ønsker å bli her?  

 Legge til rette for etablering 

o Bygge hus og leiligheter – tilby gode vilkår 

o Tilrettelegging jobbtilbud 

 Ta vare på lokalbutikkene 

 Tilby kurs og aktiviteter 

 Ha et godt helsetilbud 

 Bli bedre på egenpresentasjon 

 Styrke kollektivtilbudet (flybuss?) 

 Muligheter for videreutdanning lokalt 

 

Hva er Val skoler sine hjertesaker i Nærøysund?  

 God utdanning 

 Høy gjennomføringsgrad i videregående skole 

 Bærekraftig utvikling 

 Innovasjon 

 Psykisk helse 

 

På hvilke måter kan Nærøysund bli et bedre sted å leve/drive næring?  

 Gang- og sykkelveier der trafikkgrunnlaget tilsier det 

 Bedre mobildekning 

 Full utbygging av fiber 

 Holde fokus på flyplassen – flytilbudet 

 Bedre kollektivtransport 

 Følge klimaplan 

 

Hvordan kan landbruket og akvakulturnæringa styrkes?  

 Skape bo- og bli-lyst. Må være fritidstilbud for de nye Nærøysundværingene 

 Bruke havbruksfondet strategisk 

 Styrke fagkompetansen på næringene 

o Lokal etterutdanning 

o Mer samarbeid med høyskoler og universitet 

 Legge til rette for lokalmatproduksjon 

 Styrke samarbeidet mellom akva- og landbruksnæringen for å kunne bidra til bærekraftig 

produksjon 

 

På hvilken måte kan Val delta med å utvikle Nærøysund?  

 Samle aktuelle fagrupper til samlinger på skolen 



 Bidra ved å spre kompetansen som er ved skolen, for eksempel ved å være med i nettverk, ta 

imot praksisstudenter, delta der det er naturlige arenaer eller bidra til å etablere nye 

 Ha aktivitet som bidrar til å kunne opprettholde kollektivtilbud som for eksempel 

tilbringertjenesten 

 Samarbeide med bedrifter 

 Ikke bruke opp alle kreftene våre til internt arbeid på skolen, men ha overskudd til å bidra i 

kommunen 

 Legge til rette for bruk av turområdene og det som er tilrettelagt i den forbindelse på skolens 

eiendom 

 Invitere til bruk av idrettshallen 

 Delta eller oppfordre til å delta i ulike kulturarrangement eller lignende som for eksempel 

Sopin, UKM, Vrimmel ell.  

 Val FoU er en ressurs som vi gjerne deler 

 

 

 


