Innspill samfunnsplan Paulsen, Williksen og Norbolig

Til stede: Steinar Moe, Anders Paulsen, Oddgeir Paulsen, Nils Martin Williksen og Jørgen Gaare.
Mathisen.
Fra kommunen: Ragnhild Melgård og Anne Lene Gregersen (referent)
Sted: Formannskapssalen, Kolvereid
Dato: 25.09.20

Anne Lene og Ragnhild presenterte samfunnsplanarbeidet
Spørsmål som ble utsendt i forkant av møtet:
•
•
•
•
•
•
•
•

FNs bærekraftsmål – hvilke er viktigst å fokusere på for Nærøysund? Hvordan skal
disse prege samfunns- og organisasjonsutviklingen?
Hvordan oppleves kommunen som leverandør av tjenester?
Hvordan kan vi i samarbeid legge til rette for at folk flytter til kommunen og ønsker å
bli her?
Hvordan kan næringsliv og kommunen samarbeide for at folk som faller utenfor får
en inngangsport?
Hvordan kan dere som utbyggere/næringsaktører være med på ivareta flere hensyn
(differensiert boligmasse, gode oppvekstmiljø, gode lokalsamfunn og tjenester)
Hvordan kan kommunen tilrettelegge for næringslivet?
Hva er viktige satsingsområder for næringslivet i årene framover?
Hvilke områder er attraktive for næringsutvikling/utbygging?

Innspill i møtet:
-

Hvordan har SSB sine befolkningsframskrivinger truffet tidligere? Hvordan så
befolkningsframskrivingene ut i 2005, 2010 og 2015?

-

Bærekraftsmål – møter utfordringer i å nå Bærekraftsmålene da de påvirker
hverandre. For eksempel; produsere mer mat og samtidig hensynta klima.

-

Ressursene i havet utenfor Nærøysund må høstes i større grad enn det som blir gjort
i dag

-

Hvordan utvikler vi kommunen?
o Folk trekker mot Nærøysundet.
o Nærøysund kommune må satse på et sentrum.

o Vi må gjøre det attraktivt å bo og drive næring ved nærøysundet – tilflytterne
trekker mot sundet.
o Nærhet til folk og tjenenester er et viktig parametere når folk velger boplass.
o Før var det sånn at når Norbolig solgte 3 boenheter var et av salgene i
Kolvereid og to av salgene på Rørvik. De siste årene har dette vært
annerledes, tilnærmet all Norbolig sin aktivitet har vært etableringer ved
Nærøysundet.
o Trenger et sted det er naturlig å være.
-

Hvorfor er det så mange som bygger på Ottersøya – barnehage, skole og butikk –
man har det man trenger.

-

Nærøysund må satse på ett klart sentrum.

-

Området i og rundt sundet er stedet folk vil etablere seg (næring/boligbebyggelse).

-

Det som er bra som må følges opp - nok barnehager og gode skoler.

-

Satse på skolen – hvorfor er skolen på Ottersøya så god? Hva kan andre skoler lære
av Ottersøy. Gode skoler/barnehager er viktig for folk som flytter hit/ønsker å
etablere seg her.

-

Viktig med et bredt tilbud innenfor fritid – muligheter for folk – det å ha rom som er
egnet, gode møteplasser

-

Alt inn i kommunen er bra! Ikke polariser innad i kommunen, skjer
etableringer/utbygginger/aktiviteter innafor kommunen er det bra. Hovedfokuset
bør være på at vi ønsker tilflytting, vekst, gode tjenester i kommunen, ikke på
konkurranse mellom sentre/grendesamfunn på hvor etableringene skjer. Slikt fokus
kan være til hinder for positiv utvikling i hele kommunen.

-

Det er viktig at det etableres et nytt rådhus der alle de ansatte sitter samlet får å
sikre en god kultur og at alle drar i samme retning.
o For å bli en enhet og oppfattes som en enhet

