
Innspill fra Rørvik Rotary under medlemsmøte 21. 10.2020 

1. Hvordan kan vi sammen tilrettelegge for frivilligheten i fremtiden? 

 Redusere byråkratiet i forbindelse med søknader fra det frivillige. Eksempel på 

dette er saksbehandlingsgebyr  

 Legge til rette for rimelige/gratis lokaliteter. Helst ulike steder i kommunen. 

 Samle informasjon om de ulike lag i kommunen med kontaktpersoner og hvilke 

aktiviteter de driver med. Nettside.  

 Arrangementskalender som viser når de ulike lag og foreninger har aktiviteter. 

 En frivillighetspris i regi av kommunen eller i samarbeid med andre.  

2. Hvordan kan samarbeidet mellom lag- og foreninger og kommune styrkes? 

 Det må være tydelig hvem frivilligheten kontakter når de har spørsmål  

til kommunen. Tydeligere organisering. Det kan f.eks. oppnevnes en 

kontaktperson i kommunen som kommuniserer og hjelper de frivillige lag og 

foreninger. (lage en kobling mellom det frivillige og en kontaktperson på 

nettsiden/registret).  

 Det må opprettes en dialog/kommunikasjon mellom kommunen og de ulike 

lag/foreningene som kommunen initierer.  

 

3. Hva mener dere er viktig at Nærøysund kommune skal satse på fremover 

frem mot 2033? 

 Legge til rette for et Kino/kulturbygg i Rørvik som er det befolkningsmessige 

tyngdepunktet i kommunen. 

 Legge til rette for aktiviteter/møteplasser og turløyper/ - gå tørrskodd til 

Einarhytta 😊 Løyper og turstier må også være oppdatert på kommunens 

hjemmesider.  

 Lag og foreninger og kommunen i samarbeid må jobbe for å bidra til bo- og bli 

lyst.  

 Offentlig leke/aktivitetsplass i Rørvik sentrum. 

 Forskjønning av Rørvik sentrum generelt og strandlinjen mellom Norveg og Rørvik 

Fisk spesielt. 

 Legge til rette for at det er fortsatt vekst i næringslivet.  

Eksempel på dette kan være å legge til rette for fortsatt utvikling og vekst innen 

havbruk og kommunen stiller arealer til rådighet.  

4. Hvordan kan vi styrke frivilligheten i kommunen? 

 Sikre de økonomiske vilkårene for frivilligsentralene. 


