Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnda Nye Namsos

Møtested: Rian, Namdalshagen
Dato:
06.04.2018
Tidspunkt: 09:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig til Hanne Marthe Breivik på
telefon 904 19985 eller e-post Hanne-Marthe.Breivik@namsos.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Namsos 22.03.2018
Arnhild Holstad
Leder

Hanne Marthe Breivik
sekretær

Tøttdal, Namdalseid kommune. Foto; Lisbeth Lein
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Saksmappe: 2018/372-25
Saksbehandler: Elin Skage Knappe
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Namsos kommune 20202032
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
9/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032,
som vedlagt, vedtas som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13. Utarbeiding av planprogram.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes
(47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).

3

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

12.01.2018 Høring/ offentlig utlegging Planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel - Namsos kommune
2020-2032
12.01.2018 Forslag til planprogram Kommuneplanens samfunnsdel for
Namsos kommune 2020 - 2032
22.01.2018 Kunngjøring oppstart og offentlig
høring planprogram
kommuneplanens samfunnsdel
31.01.2018 Høringsbrev - planprogram
kommuneplanens samfunnsdel
Namsos kommune 2020-2032
30.01.2018 Særutskrift Høring/ offentlig
utlegging - Planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032
30.01.2018 Forslag til planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel godkjent til høring av fellesnemnda
26.01.18
05.02.2018 Uttalelse fra Statens vegvesen
09.02.2018 Uttalelse fra Sametinget
12.02.2018 Uttalelse fra Direktoratet for
mineralforvaltning
12.02.2018 Uttalelse fra Kystverket
28.02.2018 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
01.03.2018 Uttalelse fra Lund Grendelag
08.03.2018 Bekreftelse / Confirmation
08.03.2018 Uttalelse fra fylkesmannen i
Trøndelag
12.03.2018 Uttalelse fra Otterøyrådet
12.03.2018 Uttalelse fra Bane NOR SF
15.03.2018 Uttalelse fra Fosnes KRF

X
U
U
X

X

I
I
I
I
I
I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
I
S
X

Tittel

Adressat

15.03.2018 Uttalelse fra Trøndelag
Fylkeskommune
16.03.2018 Uttalelse fra Bjørn Thomas Åhrén
15.03.2018 Uttalelse fra Forum for Natur og
Friluftsliv Trøndelag
15.03.2018 Uttalelse fra Mattilsynet
19.03.2018 Uttalelse fra helsefaglig rådgiver i
Namsos kommune Eva Fiskum
21.03.2018 Planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel - Namsos kommune
2020-2032
23.03.2018 Planprogram med innspill til
behandling i fellesnemnda
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Namdalsavisa
Kystverket, Midt-Norge m.fl.

Statens vegvesen Region midt
Samediggi/Sametinget
Direktoratet for
mineralforvaltning
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Lund Grendelag
Mattilsynet
Fylkesmannen i Trøndelag
Elin Skage Knappe
Banenor
Fosnes KrF v/Jon Olav
Skreddernes
Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Thomas Åhren
Forum for natur og friluftsliv
Trøndelag
Mattilsynet
Eva Fiskum

Vedlegg:
1
Uttalelse fra Statens vegvesen
2
Uttalelse fra Kystverket
3
Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning
4
Uttalelse fra Fiskeridirektoratet
5
Uttalelse fra Lund Grendelag
6
Uttalelse fra fylkesmannen i Trøndelag
7
Uttalelse fra Fosnes KRF
8
Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune
9
Uttalelse fra Mattilsynet
11 Uttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv Trøndelag
12 Uttalelse fra Otterøyrådet
13 Uttalelse fra helsefaglig rådgiver i Namsos kommune Eva Fiskum
14 Uttalelse fra Bane NOR SF
15 Planprogram med innspill
Saksopplysninger
Nye Namsos har utarbeidet et forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for
Namsos kommune 2020-2032. Forlaget ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn
samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet den 31.1.2018, med bakgrunn i
vedtak i fellesnemnda 26.1.2018.
Fellesnemnda gjorde følgende vedtak 26.1.2018:
Arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 igangsettes.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes ut til høring og offentlig ettersyn
som framlagt, i tråd med Plan og bygningslovens bestemmelser.
Høringsfrist for forslag til planprogram ble satt til 15.mars.

Vi har mottatt tilbakemelding fra 14 høringsinstanser innen fristen. Saken har også vært
behandlet i Namsos eldreråd og Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De
hadde ingen merknader.
Alle innspill/uttalelser er i sin helhet vedlagt denne saken.
Vurdering
Samtlige innspill/uttalelser er vurdert av prosjektleder og følgende punkter foreslås tatt inn i
planprogrammet:
Innspill fra følgende instanser er på generelt grunnlag innarbeidet i planprogrammet:
Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Helseadministrasjonen i Namsos kommune V/Eva Fiskum
Otterøyrådet
Mattilsynet
Kystverket
Direktoratet for mineralforvaltning
Fiskeridirektoratet
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag
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Følgende konkrete innspill er innarbeidet i planprogrammet:
Aktør
Innspill
Finnes hvor i dokumentet
Bjørn Thomas Åhren Strategi for ivaretakelse av samisk
Kapittel 5.2, strategi nr 9
språk, kultur og samfunnsliv
Trøndelag
Oversiktsdokumentet skal være et aktivt Kapittel 2.1 side 5
fylkeskommune
redskap i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel for nye
Namsos. Både for å vurdere
utfordringsbildet, og som et redskap for
å definere fortrinn og ressurser som kan
bidra til å fremme befolkningens helse.
Trøndelag
fylkeskommune
Helsefaglig rådgiver
Namsos kommune

Jon Olav
Skreddernes
Fosnes Krf
Flere

I dialogen med aktørene; presisere hva
vi vil ha svar på, fra hvem
To nye strategier:
-Strategi for utvikling av et
aldersvennlig samfunn
-Strategi for kompetanseutvikling og
rekruttering
Under fokusgrupper/gruppe-intervju;
ta inn innspill fra tros- og
livssynsaktører
Sentrale stikkord for arbeidet med
temaområdene i kapittel 5.2 er tatt inn
som en «huskeliste» for utarbeidelse av
mål, strategier og tiltak i det videre
planarbeidet. Stikkordene er basert på
flere av høringsuttalelsene

Kapittel 7.1 side 19-21
Kapittel 5.2 side 15

Kapittel 7.1 side 20
Kapittel 5.2 side 14-15

Samtlige innspill vurderes som nyttige og konstruktive og vil gi selve planarbeidet bedre retning
inn mot sentrale tematiske utfordringer. Innspillene gir føringer og gode råd både for arbeidet
med samfunnsdelen som det overordnede kommunale styringsverktøyet og deretter arealdelen
for den nye kommunen, når den skal utarbeides. Likedan vil flere av innspillene komme til god
nytte ved utarbeidelse av tema- og sektorplaner i den nye kommunen.
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Geir Halvard Risvik / 74122536

18/22317-2

Deres referanse:

Vår dato:
05.02.2018

Kommuneplanens samfunnsdel - Namsos kommune - Namsos kommune
Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på
vegne av staten.
Viser til brev datert 31. januar 2018, der vi inviteres til å gi uttalelse til forslag til
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Nye Namsos kommune 2020-32.
Uttalelse:
Vi ser at infrastruktur/samferdsel vil være tema i arbeidet med ny samfunnsdel av
kommuneplanen for nye Namsos, der de tidligere kommunene Namdalseid og Fosnes og
deler av Nærøy (Lund) er inkludert.
Vi mener det er riktig og viktig at den nye kommunen gjennomgår, behandler og fremmer
planer/mål som omfatter vegnettet og samferdsel for øvrig på en helhetlig måte.
Samferdsel har stor betydning for samfunnsutviklingen både i kommunen og i regionen. Vi
vil vise til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging
(kgl. Res. 26.09.14) som er et styringsdokument gir føringer innenfor området.
Vi har ingen spesielle merknader til planprogrammet.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Byavegen 48

Statens vegvesen

7715 STEINKJER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Tor-Erik Jule Lian
Seksjonsleder

Risvik Geir Halvard

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 JØA
Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 NAMSOS
Kopi
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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Midt-Norge

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/500-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Børre Tennfjord

Dato:
09.02.2018

Uttalelse til fremlagt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Namsos
kommune 2020-2032 - Trøndelag fylke.
Kystverket har mottatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Namsos kommune
2020-2032, til uttalelse.
Fellesnemnda for Nye Namsos vedtok 26.01.18 å legge forslag til planprogram ut til offentlig
ettersyn med en høringsfrist til 15.03.2018. Arbeidet er igangsatt og følger vedtatt
planstrategi og dekker samtidig de formelle krav i hht PBL´s § 4-1 Planprogram.
Planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 skal
gjøre rede for formålet med kommende planarbeid og hvilke hovedspørsmål og satsingsområder planarbeidet skal ta opp, herunder planprosess og medvirkning, aktuelle strategiske
valg, alternativer og nødvendig utredningsbehov.
Kystverket har vurdert fremlagt planprogram i lys av de rammevilkårene og retningslinjene
direktoratet er satt til å forvalte. Vårt anliggende er først og fremst koblet til sjøareal i planer
og de sjønære arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre
kommentarer til planarbeidet er generelt knyttet til slike forhold.
Det tilrettelagte planprogrammet er kompakt og konkret utformet, med et systematisk og godt
oppsett. Programmet gir en grei omtale av formålet med planen og rammevilkårene som
gjelder for det kommende arbeidet. Vi får et godt innsyn i hvilke utfordringer, satsingsområder og prioriteringer kommunen står overfor i tida som kommer. Evnen man har til å
identifisere både aktuelle, men også nødvendige planleggingsområder, har en direkte
sammenheng med kommunen sin evne til å være en god samfunnsutvikler. Vi mener
kommunens planprogram virker både fornuftig og tydelig og gir arbeidet med kommunens
samfunnsdel gode rammer og vilkår i fortsettelsen av prosessen.
Kommunen må gjennom sitt arbeid med samfunnsdelen ta en rekke hensyn, bl.a. statlige
retningslinjer og planer, herunder rikspolitiske retningslinjer, som vil være bidrag til godt
planverk. Vi vil i tilknytning til det videre arbeidet med samfunnsdelen for Namsos kommune
peke på føringene og lokale virkninger av Nasjonal havnestrategi – Regjeringens strategi for
effektive havner for å få mer gods på sjø og Stortingsmelding 35 På rett kurs – Forebyggende
sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Region Kystverket Midt-Norge
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson
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Vi ønsker også å peke på forhold som samfunnsdelen for Namsos kommune bør inneholde.
Blant annet en samfunnsmessig tilrettelegging av sjørettet aktivitet der sikkerhet og
fremkommelighet er viktige element for både den marine og den maritime næringsutviklingen. Det vil også være nødvendig for kommunen å forme sin langsiktige utvikling i et
marint perspektiv, der slike moment tas inn som element i planarbeidet.
Vi vurderer ikke at planprogrammet kommer i konflikt med nasjonale eller regionale omsyn
og har ingen ytterligere kommentarer.

Med hilsen

Harald Tronstad
regiondirektør

Børre Tennfjord
sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Trøndelag
Fiskeridirektoratet Region Midt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Region Midt-Norge
Statens vegvesen Region midt
Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2600
Postboks 185 Sentrum
Postboks 5091, Majorstuen

7734
5804
0301

STEINKJER
BERGEN
OSLO

Fylkeshuset
Fylkets hus, Postboks 2560

6404
7735

MOLDE
STEINKJER

Vedlegg:
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Side 2

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

12.02.2018
18/00277-2
2018/372-4

Uttalelse vedrørende høring av planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel for Namsos kommune 2020–2032
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 31. januar 2018.
Om saken
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommune og (via grensejustering mot Nærøy
kommune) Lund krets vedtok i 2016 å slå seg sammen til en ny kommune fra 1.1.2020.

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Det er nå vedtatt å utarbeide en felles kommuneplan for samfunnsdelen, der det i
forkant av arbeidet er utarbeidet et planprogram. Blant hovedtema for
kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse, klima og miljø, infrastruktur og
samferdsel, næringsutvikling, bolig- og arealforvaltning, innovasjon, samfunnssikkerhet
og beredskap, kultur og digitalisering.
Innspill fra DMF
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralske ressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om nasjonale forventninger og forvaltning av mineralressurser
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12.juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser om det
moderne samfunnet har behov for utvinning kan gi grunnlag for verdiskapning. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter forvaltningen av
mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for framtiden og kommende
generasjoner. I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å
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båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned
forekomster, eller legge andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
Gjennom god planlegging kan kommunene/regionen skaffe seg en oversikt over hvor
langt fram i tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for
byggeråstoff i fremtiden.
Konkrete innspill til samfunnsdelen
Samfunnsdelen har som mål å ha en langsiktig tekning rundt arealbruk, utbygging av
infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred
forstand.
Vi viser til Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2016 som er tilgjengelig
på våre nettsteder www.dirmin.no. Kanskje særlig relevant for kommuneplanens
samfunnsdel er kapittel 8 om Miljø og bærekraft, som blant annet sier noe om
forholdet mellom byggeråstoff og klimautslipp fra mineralnæringen som følge av
transportavstander. Dette kan være et relevant punkt for Namsos da et av målene
baserer seg på å bli et lavutslippssamfunn.
DMF anbefaler at det gjøres en grundig vurdering av ressurssituasjonen og behovet for
mineralske ressurser (herunder byggeråstoff til utbedring av veg, samt bygging og
tilrettelegging av areal) i kommunen i det videre arbeidet med ny kommuneplan. Vi
oppfordrer til at det lages temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som
kommunedelplaner i hver enkelt kommune, men vi oppfordrer sterkt til at det
utarbeides regionale planer for mineral ressurser. Dette er i tråd med Regjeringens
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikk sier at
behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Kristine Bye

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Bye

Motta kere:
Na ms os kommune

Pos tboks 333 Sentrum

Kopi ti l:
Fyl kesmannen i Trøndelag

Pos tboks 2600

7801 NAMSOS

7734 STEINKJER

2
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Namsos kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Midt
Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø
Telefon:
90974374
Vår referanse: 18/2017
Deres
2018/372-4
referanse:
Dato:
27.02.2018

Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Att:
Elin Skage Knappe

Namsos kommune Trøndelag - uttalelse til høring av planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Vi viser til oversendelse datert 31.01.2018 med forslag til planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel for nye Namsos kommune 2020-2032.
Kommunen skriver i sin oversendelse at arbeidet med utarbeidelse av kommuneplanens
samfunnsdel settes i gang i tråd med planstrategien.
Fiskeridirektoratet region Midt vil minne om at vi som statlig organ skal høres i arbeidet
med utarbeiding av kommunal planstrategi, jf. Pbl. §10-1, andre ledd. Vi mottok forslag til
planstrategi for Namdalseid kommune i brev av 28.10.2016 , hvor vi ga vår uttalelse til denne
i brev av 18.11.2016. Vi har ikke mottatt planstrategi for Fosnes og Namsos kommuner.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i medhold
av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova),
og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 79 om
akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse interessene i
det regionale og lokale planarbeidet. Dette blant annet for å sikre areal til høsting av
naturressurser og matproduksjon i sjø innenfor bærekraftige rammer, bidra til at fiskeri- og
havbruksnæringen i regionen får gode og forutsigbare rammevilkår, og bidra til at hensynet
til marint biologisk mangfold blir ivaretatt.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no
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Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

18/2017
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Midt
Det er i hovedsak i forbindelse med arealdelen til kommuneplanen Fiskeridirektoratet vil gi
sin uttalelse, men vi vil også komme med noen kommentarer til forslag til planprogram for
samfunnsdelen, da de overordnede strategiene i kommuneplanens samfunnsdel for Namsos
2020-2032 vil danne grunnlag for sektor- og temaplaner, herunder kommuneplanens
arealdel.
Intensjonsavtalen til nye Namsos kommune beskriver målsettingen for den nye kommunen
som samfunnsutvikler. Den handler om langsiktig tenkning rund arealbruk, utbygging av
infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred
forstand.
I kapittel 4.6 som omhandler klima og miljø, nevnes det blant annet at om nye Namsos skal
lykkes i utviklingen av miljøvennlig teknologi og fremtidsrettede løsninger, i tråd med
regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020, må det legges til rette for verdier og næringer
basert på fornybare ressurser, høstet på en bærekraftig måte. Med utgangspunkt i
verdikjeden fra skogbruk, jordbruk, fiske og havbruk skal Trøndelag ta en bærende rolle i
bioøkonomien.
Etter Fiskeridirektoratet region Midt sin vurdering, bør samfunnsdelen være så konkret som
mulig når det gjelder de næringene kommunen ønsker å satse på og tilrettelegge for. Det bør
sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette for næringsutviklingen og
verdiskapningen, eller hvilke strategier kommunen vil følge for å ha et grunnlag til konkrete
tiltak som kan føre til en reell økning i aktiviteten innenfor de ulike næringene.
Namsos er med i det pågående arbeidet med felles kystsoneplan for Namdalen, sammen
med Flatanger, Osen, Høylandet, Vikna, Nærøy og Leka.
Et forsterket interkommunalt samarbeid innenfor arealplanlegging i sjø er noe
Fiskeridirektoratet støtter og som vi har forventninger til. Vi ser det derfor som positivt at
kommunen ønsker å koordinere og samkjøre denne prosessen opp imot arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel.
Generelt ønsker vi at fiskeri- og havbruksnæringen får egen omtale i samfunnsdelen i
kommuner som allerede har aktivitet innenfor området, eller som ønsker å opprettholde,
videreutvikle, satse på og legge til rette for fiskeri- og havbruksnæringen. Det er også viktig
at kommunene sikrer god medvirkning i planarbeidet fra lokale næringsaktører.
Ut over dette har Fiskeridirektoratet region Midt ingen merknader til planprogrammet for
kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos kommune 2020-2032.
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Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef
Magny Grindvik Blikø
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Lund grendelag
v/Harald Grøtting
Faksstrandvegen 99
7818 LUND
mob.tlf.: 478 73 475
e postadr.: harald.grotting@kdx.no
-

Lund, 1. mars 2018

Namsos kommune
v/samfunnsplanlegger Elin Skage Knappe
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

ANG. PLANPROGRAM
KOMMUNE 2020-2032

KOMMUNEPLANENS

SAMFUNNSDEL NAMSOS

Det vises til høringsbrev datert 31. januar 2018.
Lund grendelag har behandlet saken i styremøte 28. februar 2018 og avgir følgende
uttalelse:
Lund grendelag ser svært positivt på å være deltaker i arbeidet med å utarbeide
kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune. Selv om det formelle ikke er
på plass enda, føler vi oss trygge på at vi blir innbyggere i Namsos kommune fra og
med 1. januar 2020.
Pkt. 4.3 Infrastruktur og kommunikasjon
Vi ønsker å poengtere at det blir viktig med en funksjonell ferdselsåre mellom de to
store regionene Namsos og Ytre Namdal (bedre fergeforbindelse) samt en god
stamveg gjennom den nye kommunen, fra sør til nord.
Et fergeleie på Lund er av stor betydning for grenda som et strategisk «brohode» i
den sammenheng.
Oppgradering av Fv769, parsellene Lund-Smines og Salsnes-Briksillan, vil også
være viktig ifht skoleskyss for barneskoleelever til/fra Sørenget og ungdomsskoleelever til/fra Namsos.
Pkt. 4.4 Folkehelse
Grenda Lund har godt egnede områder for friluftsliv,både på land og på sjøen, og vi
ser fram til å utvikle disse områdene videre gjennom den kommende
arealplanleggingen.
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Pkt. 5 Hovedsatsingsområder
Vi mener de opplistede hovedsatsingsområdene
står overfor.

godt dekker de utfordringene vi

Pkt. 6 Organisering av arbeidet
Vi ser fram til å kunne medvirke i det videre arbeidet og er glad for at Lund er nevnt
som et aktuelt møtested og vi ser for oss at Lundstua på Lund fergeleie kan være
en slik arena og kan fungere som servicetorg/innbyggertorg i vår del av den nye
kommunen.

Mvh
(/..-• L4,
Harald Grøtting
styreleder Lund grendelag
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato:
08.03.2018

Vår ref.:
2018/4838

Deres dato:
31.01.2018

Deres ref.:
2018/372-4

Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart - planprogram
kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032
Fylkesmannen har mottatt oppstartsvarsel for planprogram til kommuneplanens samfunnsdel
2020 - 2032 til uttalelse. Under følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder:
Overordnede føringer
Fylkesmannen ser at planprogrammet for nye Namsos på en veldig god måte beskriver
målsettingen for nye kommunen som samfunnsutvikler. Planprogrammet er utarbeidet med
utgangspunkt i den vedtatte intensjonsavtalen knyttet til kommunesammenslåingen av
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommune. Planprogrammet peker på helheten i det
kommunale plansystemet, og viktigheten av at kommuneplanens samfunnsdel fungere som
styringsverktøy for helhetlige planlegging, og grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet
i kommunen.
Landbruk
Planprogrammet peker på at Nye Namsos kommune blir en stor jord- og skogbrukskommune
i Trøndelag. NIBIO kunngjorde på slutten av 2017 en rapport (154:2017 https://tfou.no/wpcontent/uploads/2017/12/nibio_rapport_2017_3_154.pdf) som bl.a. viser landbrukets
betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Rapporten er utarbeidet på oppdrag
fra fylkeskommunene og fylkesmennene i tidligere Sør- og Nord-Trøndelag. Av rapporten
framgår det tydelig at den nye kommunen vil bli en tung landbruksaktør på flere områder.
Noen eksempler på tall fra rapporten; (1 årsverk = 1845 timer)
Beregna årsverk direkte knytta til jordbruk, utenom skogbruk, tilleggsnæringer og
industriarbeidsplasser som Synnøve Finden, i 2015 er for Namdalseid 157, Namsos 56 og
Fosnes 46. Samlet gir dette en sysselsetting på 259 årsverk. Tar vi med totalt antall
landbruksrelaterte arbeidsplasser i hver kommune blir tallene for Namdalseid 206, Namsos
530 og Fosnes 44. Totalt 774 arbeidsplasser. Dette utgjør en solid «hjørnesteinsbedrift» i
den nye kommunen.
I Trøndelag er det anslått at det er nedbygd 12 618 daa jordbruksareal i perioden 2004 –
2015 (Gundersen et al. 2017). Det tilsvarer om lag det totale jordbruksarealet i Hitra
kommune. Jordvernet er betydelig innskjerpet de senere år, bl.a. gjennom nasjonal
jordvernstrategi som ble vedtatt av et enstemmig Storting 8.12.2015. Stortinget har fastsatt
det årlige målet (nasjonalt) for omdisponering av dyrka mark til 4000 daa. Stortinget har bedt
regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020. I tillegg har Stortinget bedt
regjeringen om å gjennomføre en rekke andre tiltak for å styrke jordvernet.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag
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I tillegg til at det både er et nasjonalt og et regionalt mål å redusere omdisponeringen av
dyrka jord, er det et uttalt mål å øke matproduksjonen, blant anna ut fra beredskapshensyn.
Jordens befolkning øker raskt, og knapphet på mat kan bli en utfordring. Myndighetene har
derfor besluttet at matproduksjonen i Norge skal økes med 1 % pr. år fram til 2030. På grunn
av de gode produksjonsforholdene i Trøndelag er det bestemt at man her skal øke
matproduksjonen med 1,5 % pr år. Det krever at matjorda, som er en ikke-fornybar ressurs,
forvaltes med dette for øye. For å etablere et lag med 1 cm matjord tar det hundrevis av år.
Med bakgrunn i dette vil det derfor være viktig at det i samfunnsdelen settes fokus på å
etablere klare retningslinjer for arealbruken i den nye kommunen. Slik kan det skapes en
forståelse for at landbrukets produksjonsressurser må ivaretas på en langsiktig og god måte.
I tillegg til å ta vare på matjorda vil det være viktig å ivareta den menneskelige
innsatsfaktoren i landbruket. Strukturrasjonaliseringen i landbruket har ført til færre og større
enheter. I flere grender i den nye kommunen er det nå bare ett gårdsbruk igjen i aktiv drift,
samtidig som det skjer en sentralisering/effektivisering av infrastruktur som butikker, skoler
o.a.. Landbruksproduksjonen må imidlertid skje der dyrkajorda og produksjonsgrunnlaget
ligger. Framtiden for bygdene omkring regionbyen Namsos vil i stor grad avhenge at man
klarer å opprettholde et aktivt landbruk og at man får utnyttet potensialet som er knyttet til
både tradisjonell landbruksdrift og til utvikling av lønnsomme tilleggsnæringer.
Kommuneplanens samfunnsdel bør gjenspeile landbrukets posisjon i den nye kommunen.
Planprogrammet legger opp til en bred og involverende prosess. Med bakgrunn i landbrukets
utfordringer / muligheter i den nye kommunen, må det vurderes om landbrukets
organisasjoner (faglagene i landbruket) bør være en egen målgruppe eller fokusgruppe i
prosessen.
Reindrift
Nye Namsos kommune vil huse tre sijter/ reinbeitedistrikt og blir således sett en stor
reindriftskommune. Sijtene som har beiterett innenfor kommunen er Tjåehkere sijte/ Østre
Namdal reinbeitedistrikt, Åarjel-Njaarke sijte/ Vestre Namdal og Fovsen-Njaarke sijte/ Fosen
reinbeitedistrikt.
Grunnlovens § 108 og internasjonale forpliktelser pålegger både kommunale, regionale og
statlige myndigheter til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i
samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Reindrift utgjør et viktig grunnlag for bevaring av
samisk kultur og samfunnsliv. Kommuner innenfor det samiske reinbeiteområdet skal
behandle reindriften i kommuneplanens samfunnsdel, dette for å sikre, utvikle og styrke
reindriftsnæringen og derigjennom følge opp nasjonale føringer og målsetninger. Det er
derfor veldig positivt at Nye Namsos kommune sikter på å utarbeide en egen strategi for å
ivareta sørsamisk kultur.
Hva gjelder tema reindrift i samfunnsplanen kan for eksempel reindriftsnæringas innvirkning
på kommunens samfunnsutvikling belyses. Ved denne behandlingen er det viktig å være
bevisst at reindriften bidrar til et næringsmessig mangfold ved at en rekke aktiviteter knyttes
opp mot reindrifta. Dette kan bl.a. være aktiviteter knyttet til slakte- og videreforedling av
reinkjøtt, husflidproduksjon basert på produkter fra rein og turistvirksomhet.
Reindriften er en av de mest arealavhengige næringene i Norge, og en av de største
utfordringene for reindrifta er tap av beitearealer til utbyggingsinteresser. I kommuneplanens
samfunnsdel er det viktig at utfordringene reindrifta har tas opp, da blant annet arealinngrep
og rovdyrtap. Hvis man også ser helhetlig på samfunnsdelen burde reindrift automatisk inngå
i vurderinger av kommunens behov for å avsette areal til utbygginger og næringsformål i
områder som vil ha betydning for reindrifta.
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Klima og miljø
Som nevnt innledningsvis i utkast til planprogram er det viktig at kommuneplanens
samfunnsdel gir et godt grunnlag for en langsiktig tenking rundt arealbruk. Den bør være så
konkret som mulig i forhold kommunens utfordringer og til behov for og lokalisering av nye
areal til bl.a. bolig- og næringsformål.
Det er positivt at Nye Namsos tar sikt på å være en foregangskommune innen miljø- og
klimatiltak. I dette ligger også et ansvar for å ivareta leveområdene for plante- og dyreliv og
bidra til å styre nye tiltak slik at de ikke kommer i konflikt med viktige miljøverdier.
Når det gjelder klimaarbeidet, er det i punkt 4.6 Klima og miljø pekt på mål om å redusere
klimautslipp. Her vil vi vise til Klima- og miljødepartementets høring av «statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene», med mål
om å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning og for å følge opp føringer fra Meld. St.
33 (2012–2013) om klimatilpasning. Det er viktig at det også i dette arbeidet vurderes å ta
inn tema i tilknytning til klimatilpasning. Problem med overvann blir mer og mer vanlig i
mange sammenhenger. Kombinasjonen av kraftig nedbør og fortetting er en utfordring, fordi
stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø.
I Nye Namsos vil en langsiktig forvaltning av verdiene i Namsenvassdraget være et viktig
tema både i forhold til å ivareta verdiene og som et grunnlag for en ressurs i næringsmessig
sammenheng. Det er viktig at kommunen har klare mål i forhold til arealbruk både i sjø og på
land som tar hensyn til forvaltningen av verdiene, og at dette legges til grunn i arbeidet med
å utvikle næringsvirksomhet knyttet til kysten.
Vi mener hovedsatsingsområdene nevnt under punkt 5 i forslag til planprogram gir en god
oversikt over viktige tema i det videre planarbeidet.
Helse og omsorg
Arbeidet med samfunnsdelen skal bygge på en oppdatert oversikt over helsetilstanden i
befolkningen jf. folkehelseloven. Overordnet er det identifisert utfordringer knyttet til
befolkningsutvikling, psykiske helseproblemer, ensomhet, mobbing og mistrivsel i nærmiljøet.
Videre er det i forslaget til planprogram gitt oppmerksomhet til risikoen for større globale
epidemier og smittevern. Håndteringen av utfordringene bør være tydeliggjort ved
utformingen av mål og strategier i planen.
Folkehelse:
Utfordringsbildet for folkehelsen i nye Namsos er identifisert å være inaktivitet, overvekt og
fedme, skjermtid blant ungdommen, ensomhet og utenforskap, mangel på sosiale
møteplasser, helseforskjeller som skapes av sosial ulikhet, alkohol, mobbing av barn og
unge i sosiale medier og i virkeligheten samt befolkningens psykiske helse. Fylkesmannen
velger å liste opp de utfordringer kommunen har selv også har sett for å understreke
betydningen de har. Også nasjonalt er dette områder som gir grunn til bekymring og
innsatsen for å snu utviklingen må gjøres i de enkelte kommuner. Det er der folk bor og
deres liv kan påvirkes. Kommunen har her en svært viktig rolle ved å strukturelt å legge
rammer som kan bidra til å bedre helsen og motvirke helseskadelig påvirkning. Effekt får
folkehelsearbeidet først hvis erkjennelsen av utfordringer følges opp av tiltak som
gjennomføres og følges opp. Tydelige mål og strategier i samfunnsdelen vil ikke bare gi økt
bevissthet og legger føringer, men også forplikte ved videre arbeid med sektorplaner,
kommunedelplaner samt økonomiplan. Ved de valgte utfordringsområder viser kommunen at
den har en oppdatert forståelse av hva som er de viktigste tema innen området folkehelse.
Den planlagte samordningen av de ulike oversiktsdokumentene er nødvendig når det skal
planlegges for fremtiden i nye Namsos som helhet.
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At ivaretakelse av folkehelseperspektivet er opplistet først som overordnet strategi er positivt,
men det vil likevel bli en utydelig strategi om den ikke samtidig ses i sammenheng med
utfordringene som er beskrevet. Disse må synliggjøres gjennom mål og videre
tiltaksbeskrivelser, inkludert i de underliggende planverk.
Tjenesteyting:
Kommunen er leverandør av tjenester til befolkningen. Spesielt for helse -og
omsorgstjenestene er utfordringen med økningen i antall eldre viktig. Størst vekst blir det i
gruppen over 80 år og det er samtidig de som krever mest ressurser. Med avtagende
aldersbæreevne må tjenestene utvikles i en bærekraftig retning. Dette kan kreve
strukturendringer og en dreining mot å gjøre de eldre mer selvhjulpne ved bruk av
velferdsteknologi, ved økt innsats på rehabilitering samt fokus på egenmestring av
dagliglivets aktiviteter. Partnerskap med frivillige lag og organisasjoner kan gi gevinster, men
trolig mer knyttet til bedre trivsel og økt livskvalitet enn at de direkte avlaster de kommunale
tjenestene.
Det er også grunn til å trekke frem det forebyggende arbeidet på helsestasjonen og i
skolehelsetjenesten, samt tjenestene for de med rus og psykiske plager og lidelser. Spesielt
sett i sammenheng med folkehelseutfordringene er arbeidet disse tjenestene gjør viktig.
Grunnlaget for god helse legges i oppveksten og tidlig innsats for utsatte barn og ungdom
bør prioriteres. Tverrsektoriell innsats er ikke bare viktig i folkehelsearbeidet, men også for å
sikre gode tjenester. Samarbeidet på tvers må inkludere også skole, barnehage, fastlege og
NAV. Alle deltjenester som kan identifisere og bidra må inkluderes.
I videre arbeid med samfunnsdelen oppfordres kommunen til å hente ut mest mulig av
kunnskapen som de ansatte i de ulike tjenesten har om befolkningen og mulighetene
fremover. Det er ikke for øvrig merknader til prosess og plan for medvirkning.
Samfunnssikkerhet
Det er positivt at samfunnssikkerhet og beredskap er løftet fram som en av flere
overordnende strategier og et fokusområde i planprogrammet. Det pekes samtidig på noen
utfordringer kommunen står ovenfor hva gjelder samfunnssikkerhet. Dette kan gjerne
utdypes ytterligere i videre arbeid, med en kort beskrivelse av utfordringene og hvordan de
eventuelt vil påvirke kommunens satsingsområder og prioriteringer.
Vi vil videre minne om at kommunen er forpliktet til å utarbeide en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt og
sivilbeskyttelsesloven. Denne skal gi en oversikt over kommunen sine utfordringer knyttet til
samfunnssikkerhet og beredskap og er et naturlig grunnlagsdokument for kommuneplanens
samfunnsdel. Hvordan arbeidet med å skape en helhetlig forståelse av risiko og sårbarhet i
den nye kommunen, og hvordan helhetlig ROS-analyse er tenkt relatert til arbeidet med
samfunnsdelen, kan gjerne belyses i planprogrammet.
Kommunal samordning og økonomi
Planprogrammet beskriver på en svært god måte oppbygning og sammenheng i
kommuneplanstrukturen, skisserer målsetninger, fortrinn, utfordringer og strategier for viktige
samfunnsområder med utgangspunkt i demografisk utvikling, infrastruktur, klima og miljø,
folkehelse, beredskap samfunnssikkerhet og samordnet arealpolitikk.
Ut fra de gitte målsettinger for den nye kommunen (pkt 2.2.) og utfordringer som beskrives
for den nye kommunen (punkt 4) i planprogrammet, så vil Fylkesmannen allerede nå
understreke viktigheten av at de fremtidige driftsbudsjett/økonomiplaner må være i samsvar
med politiske prioriteringer og innenfor det handlingsrommet den nye kommuner vil få.
Investeringer bør være i samsvar med de fremtidige behov for den nye kommunen. Dette for
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å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi for nye Namsos som vil være en forutsetning for å
nå de mål som er satt for den nye kommunen.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)

Tor Sæther

seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Saksbehandlere:
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22
Landbruk: Aino Holst Oksdøl – 74 16 82 00
Samfunnssikkerhet: Kaja Kristensen – 73 19 91 69
Helse og omsorg: Toril Skjørholm – 74 16 81 56
Reindrift: Risten-Marja Inga – 74 13 80 53

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Pb 2560
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STEINKJER

Innspill til
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032:
Her er veldig mye bra. Jeg savner allikevel tros- og livssynsdimensjonens betydning og disse
aktørenes plass i kommuneplanens samfunnsdel og i planprosessen.
Det ville i det minste vært naturlig å nevne disse under punkt 7.1 i planen: Hvordan, hvem og
når skal vi involvere?
Under fokusgrupper/gruppe-intervju står bl.a. - «Frivilligheten/lag og foreninger/flyktninger
og innvandrere/tiltaksapparat» - og «Kulturlivet». Sammen med disse nevnte, er tros- og
livssynsaktørene viktig samfunnsaktører og en ressurs i arbeidet med beredskap i mange
henseende.

Jøa, 14/3 – 2018
Jon Olav Skreddernes
Fosnes Krf
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
NAMSOS KOMMUNE
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato:
Deres dato:

15.03.2018

Vår referanse:

201810074-4

Vår saksbehandler:

Deres referanse:

2018/372-4

Anne Caroline Haugan

Nye Namsos kommune - Fylkeskommunens
uttalelse - Høring planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
Vi viser til tilsendt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 for Nye
Namsos kommune og brev datert 8. mars 2018, angående vedtak.
Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er en prioritert oppgave i den nylig
vedtatte planstrategien for Nye Namsos kommune. Vi mener at det er et godt grep å
bruke prosessen med kommuneplanens samfunnsdel som en del av sammenslåingsarbeidet, slik det ble redegjort for i møte i Regionalt planforum 7. mars 2018. Vi støtter
også vurderingene som ligger bak vedtaket om at endelig plan skal vedtas av det nye
kommunestyret, bl.a. for å sikre politisk eierskap til kommuneplanens samfunnsdel.
Medvirkningsprosesser som et grunnlag for å styrke lokaldemokratiet
Det legges opp til en bred og omfattende involveringsprosess. Nye Namsos har
ambisjoner om å styrke lokaldemokratiet gjennom ulike typer for innbyggerdialog fram
mot sammenslåing 1.1.2020. Prosessen med samfunnsdelen skal brukes aktivt i dette
arbeidet og vil gi verdifullt erfaringsgrunnlag når den nye kommunen trer i kraft.
Planprogrammet presenterer en rekke aktuelle metoder for medvirkningsprosesser.
Dette er positivt, samtidig som det kan være utfordrende, ikke minst med å forvalte all
informasjon som samles inn på en systematisk måte. Det er viktig å være bevisst og
målrettet, gjerne allerede i planprogrammet, med føringer om hva det ønskes svar på/
spesielle tema, for deretter å velge målgrupper og medvirkningsmetoder med det som
utgangspunkt.
Ungdom og skoleelever er en av de oppførte målgruppene. Det er viktig at ungdom blir
direkte involvert i dette arbeidet, men det kan være hensiktsmessig å bruke elevråd og
ungdomsråd i planprosessen for å få en representativitet på en effektiv måte.
Nåsituasjon / utfordringsbildet
Det er positivt at prosjektplanen skisserer at det etableres en «faktabank» for nye
Namsos, som grunnlagsbeskrivelse av nåsituasjonen og utfordringsbildet. Det kan være
fornuftig å fortsette arbeidet med dette også etter april 2018, for å fortsette å bygge
kunnskapsgrunnlag mot videre planlegging.

25

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Overordnede utfordringer
Planprogrammet peker på flere overordnede utfordringer for regionen. Konsekvensene
av disse trekkene må utredes nærmere i samfunnsdelen.
Videre er det pekt ut flere fokusområder og strategier for kommuneplanen. Disse må
ses i sammenheng, og noen kan trolig med fordel slås sammen for å få et mer helhetlig
fokus. Eksempelvis kan strategi for innovasjon og næringsutvikling ses samlet. Den nye
kommunen vil være en stor jord- og skogbrukskommune i framtida, og det vil være
naturlig at også landbruk løftes inn i en næringsstrategi. Man bør også vurdere å
involvere landbruksmiljøene i medvirkningsprosessen.
Når ett av utfordringstrekkene til den nye kommunen er større andel eldre, samt at det
pr i dag er et arbeidsplassoverskudd, bør rekruttering og sysselsetting være et tema
fremover. Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for
velferd, vekst, verdiskaping og bærekraft (Nasjonal kompetansepolitisk strategi 20172021). I Trøndelag jobber vi med en regional strategi for arbeidskraft- og kompetanse
(RAK), med mål om å vedta strategien i 2018. Det kan være hensiktsmessig for nye
Namsos å vurdere å ta kompetanseutfordringer inn som de sentrale utfordringer i
arbeidet med samfunnsdelen.
Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i langsiktig tenking rundt arealbruk
Verken Namsos, Namdalseid eller Fosnes har gjennomført en kartlegging og verdsetting
av friluftsområdene i kommunen i tråd med veileder M98-2013. Et slikt arbeid gir
grunnlag for helhetlig tenkning når areal blir satt under press, og kan bidra til å ta vare
på viktige områder for rekreasjon, fysisk aktivitet og opplevelser i hele den nye
kommunen. Temakartet er også et plankrav ved etablering av rekreasjonsløyper for
snøskuter, og ved konsekvensutredninger. Vi anbefaler at dette gjennomføres før Nye
Namsos skal utarbeide kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen kan bistå i arbeidet
med kartlegging og verdsetting, både med råd og veiledning og med prosjektmidler.
Folkehelse som virkemiddel for ønsket samfunnsutvikling
Det er positivt at folkehelseloven er løftet fram som et virkemiddel som skal bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og at oversiktsdokumentet over
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlag for arbeidet med den
nye kommunens planstrategi.
Under kapittel 4 «Utfordringer» – er det opplistet hva som anses som de viktigste
folkehelseutfordringene i den nye kommunen. Dette baseres på opplysninger fra
overnevnte oversiktsdokument. Vi anbefaler at det i planprogrammet presiseres at
oversiktsdokumentet skal være et aktivt redskap i arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel ikke bare for å vurdere utfordringsbildet, men også som et redskap for å
definere fortrinn og ressurser som kan bidra til å fremme befolkningens helse.
Kapittel 5 lister opp hvilke hovedsatsingsområder kommuneplanens samfunnsdel skal
preges av. Aller først er nevnt ivaretakelse av folkehelseperspektivet og miljø- og
klimamålsettinger. Deretter følger ti strategier for ulike samfunnsområder. Nye Namsos
kommune skal ha honnør for at det allerede i planprogrammet legges premisser for å
ivareta viktige sektorovergripende tema. Et godt råd for å ivareta folkehelseperspektivet
i arbeidet med samfunnsdelen, er at det allerede i planprogrammet legges inn en føring
om at samfunnsdelen skal utredes/vurderes med henblikk på konsekvenser for
befolkningens helse. I en slik prosess kan det være hensiktsmessig å benytte metodikk
Dokumentnr.: 201810074-4
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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
for helsekonsekvensutredninger (HKU), eller elementer fra slik metodikk. Omfanget av
en slik utredning/vurdering vil avhenge av hvor mye tid og ressurser som legges inn i
dette.
Regionbyen Namsos som kommunesenter
Planprogrammet løfter fram viktigheten av at kommunesenteret Namsos beholder og
videreutvikler sin vekstkraft som regionby. Det er positivt at de to planprosessene med
samfunnsdelen og revisjon av sentrumsplan Namsos blir sett i sammenheng. Samtidig
må samfunnsdelen gi føringer/ ambisjoner for de «gamle» kommunesentrene og evt.
andre naturlige møtesteder for innbyggerdialog.
Gjenreisingsbyen Namsos kan gjerne løftes fram i utvikling av nye Namsos. Alle de tre
kommunene er i gang med utarbeidelsen av kulturminneplaner. Minner fra eldre og
nyere tid er et viktig grunnlag for å utvikle stedsidentitet og stolthet over hele den nye
kommunen.

Planprogrammet viser etter vår vurdering god forståelse av plansystemet og
planprosessen. Vi ønsker Nye Namsos kommune lykke til videre med det viktige
nybrottsarbeidet det er å utarbeide en samfunnsplan for en ny kommune. Vi vil også
oppfordre til videre bruk av Regionalt planforum i neste fase av prosessen.

Med vennlig hilsen
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Anne Caroline Haugan
Samfunnsplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Saksbehandlere:
Kultur og folkehelse: Oddveig Bredesen og Kyrre Kvistad.
Plan og næring: Per Jorulf Overvik, Karl Heinz Cegla og Birgitte Skjørholm Dillan.

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
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NAMSOS KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2018/059031
15.03.2018
985399077

Uttalelse til planprogram kommuneplanens samfunnsdel Namsos
kommune 2020-2032
Vi viser til høringsbrev dat. 31.01.2018, mottatt 12.3., med høringsfrist 15.3.2018. Vi ble likevel
kjent med saken ifm sak i planforum, der vi deltok.
Innledningsvis henviser vi til vårt informasjonsbrev til Namsos kommune teknisk, dat 7.2.2017,
med tittel: Plansaker etter plan- og bygningsloven og Mattilsynet som høringsinstans.
Temaet vannforsyning i den nye storkommunen vil naturlig kunne inngå i flere deler i programmet,
som infrastruktur, folkehelse og beredskap, klima og miljø, og under hovedsatsingsområder.
Foruten Plan- og bygningsloven vil også drikkevannsforskriften, vannforskriften (om vannområder),
samt Nasjonale mål for vann og helse, være førende i planarbeidet. Drikkevannsforskriften § 26
omhandler kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet, og ha oversikt over alle
vannforsyningssystemer. Dette siste bl.a. for lettere å sikre hensynet til drikkevannskildene i
planarbeidet.
Vi vil framheve at sikker og god vannforsyning i kommunen vil være den viktigste infrastrukturen
for å sikre liv og helse, både i fredstid og under kriser og krig.
Andre fagområder i Mattilsynet som akvakultur og landbruk kan også være aktuelle med hensyn
på bl.a. miljø, arealdisponering mv.
Følgende mer konkrete mål og momenter bør/kan inngå og vurderes i kommuneplanens
samfunnsdel:


Sikre og beskytte nåværende og framtidig vannforsyning med hensyn på forurensning og
sikring av arealer og vannkilder.



Sette mål for at en økt andel av innbyggerne er tilknyttet helsemessig trygg og sikker
vannforsyning.



Mål for kommunalt tilsyn med funksjon og utslipp fra avløpsanlegg til eventuelle
drikkevannskilder.

Mattilsynet
Region Midt

Saksbehandler: Torger Hundseth
Tlf: 22 40 00 00 / 22779040
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)
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Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Deres ref. — Vår ref. 2018/059031 — Dato: 15.03.2018



Sette mål for eventuell forbedring av vannkvaliteten i drikkevannskildene.



Mål for utskifting av gammelt ledningsnett.



Mål for etablering av reservevannsforsyning, krisevannforsyning og nødvannsforsyning
(sikkerhet og beredskap). Dette kan innebære samarbeid med andre vannverk og
kommuner.



Planlegge etablering av ny kommunalt eid vannforsyning der det er behov ved nye boligeller hyttefelt.



Vurdere effekter av klimaendringer på vannforsyningen.

Med hilsen

Torger Hundseth
seniorinspektør
Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer (fmtlpost@fylkesmannen.no )
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Fra: Bjørn Thomas Åhren (bt.ahren@gmail.com)
Sendt: 16.03.2018 00:07:55
Til: Postmottak Namsos Kommune
Kopi:
Emne: Høringsuttalelse planprogram 2020-2032
Vedlegg:
Det er i desember 2017 uttalt at Nye Namsos ønsker å bli en sørsamisk språkkommune. I tillegg drives samisk
reindrift innenfor Nye Namsos.
Med bakgrunn i dette så er det ønskelig at kulepunktet om sørsamisk kultur i kapittel 5 Hovedsatsingsområder endres
til: Strategi for ivaretakelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv.
Mvh
Thomas Åhrén
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Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
postmottak@namsos.kommune.no
Stjørdal, 15.03.2018

Dette brevet sendes på vegne av: Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Tuistforening og Namdal turlag
__________________________________________________________________________________

Høringsuttalelse til forslag til planprogram
for kommuneplanens samfunnsdel 20202032
Innledning
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag er kjent med at nye Namsos har lagt ut et forslag til
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring og ønsker å være med å påvirke prosessen
så tidlig som mulig.

FNF er positive til at nye Namsos gjennom intensjonsavtalen ønsker å «være en foregangskommune
innen miljø- og klimatiltak og bidra aktivt i det grønne skiftet», og synes det er riktig at dette kommer
til uttrykk i planens formål. Samtidig er det bra at kommunen anerkjenner klima og miljø som en
utfordring i kapittel 4.6, samt inkluderer «ivaretakelse av miljø- og klimamålsetninger» under kapittel
5.0, «hovedsatsningsområder». Planprogrammet tar videre utfordringene knyttet til folkehelse på
alvor, noe vi i FNF mener er en essensiell overordnet utfordring blant befolkningen som derfor bør
legge tydelige føringer for ytterligere arbeid med kommunedelplaner.
Vi er videre kjent med at en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2018-2021 er
under revidering, og vil komme med noen innspill for hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan
legge grunnlaget for både gjennomføringen av denne og arbeidet med nye revideringer etter 2021,
samt for kommuneplanens arealdel.

Våre merknader
__________________________________________________________________________________
Forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf-nett.no / 97726263
www.fnf-nett.no/sortrondelag
Org. nr.: 916627831
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Klima og miljø
I planprogrammets kapittel om utfordringer, kapittel 4.5, vies klima og utslipp stor oppmerksomhet.
Dette er selvsagt positivt, men vi mener at også naturmangfoldhensynet må dyttes frem i større grad.
Med over 4400 arter på rødlista, savner vi at utfordringer knyttet til tap av biologisk mangfold og
leveområder anerkjennes som et viktig fokusområde i årene som kommer. Vi ønsker også at fokuset
på god arealforvaltning konkretiseres med hensyn på økologiske og bærekraftige perspektiver. Selv
om dette i større grad vil komme til uttrykk i kommuneplanens arealdel, kan samfunnsdelen være
med på å legge premisser som totalt sett vil være positivt for ikke bare biologisk mangfold, men også
for bevaring av nærnatur og friluftslivsområder. Dette vil videre være helt i tråd med
hovedmålsettingen med å etablere nye Namsos, spesielt med tanke på «å sette innbyggeren i
sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår (…)».

Vi ønsker videre å rette fokus på naturkartlegging som et viktig verktøy for de kommende
planprosessene. Mange av de nærliggende kommunene har kartlagt sine friluftslivsområder
(kart.naturbase.no). Vi kan ikke se at Namsos kommune har begynt med dette, og det er heller ikke
nevnt i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2017. Dette er løftet fram i
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging
av friluftsområder. Her er det et mål om at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og
verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Det er satt av statlige og regionale midler til å bistå
kommunene i dette arbeidet. Vi mener naturkartlegging (ikke bare friluftslivsområder) vil være en
langsiktig investering i arbeidet med å nå de fleste av nye Namsos sine målsetninger og visjoner, og
bør derfor tillegges vekt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil i tillegg være viktig med hensyn til
å kunne nå målet om å ta en «bærende rolle i bioøkonomien». Relatert til dette bør ikke hensynet til
økonomisk bærekraft overskygge de økologiske aspektene som kontinuerlig er under press fra
næringer som havbruk og skogbruk. Vi minner om at 39,4% av landarealet i nye Namsos er
produktivt skogareal, og det er store utfordringer med opprettholdelse av biologisk mangfold knyttet
til denne næringen.

Folkehelse
Forum for natur og friluftsliv arbeider mye med å fremme folkehelseperspektivet i vårt arbeid. Vi ser
en udelt positiv effekt av friluftslivets rolle opp mot folkehelsen, som dermed gjør friluftslivet til en av
de viktigste økosystemtjenestene naturen gir for samfunnet. Effekten av fysisk aktivitet på folkehelse
er godt dokumentert. Tall fra SSB viser at 94% av landets befolkning deltok på friluftslivsaktiviteter i
løpet av 2014 og utallige studier fremhever den positive effekten av friluftsliv på fysisk og psykisk
helse. Planprogrammet nevner de viktigste utfordringene innen folkehelse som blant annet «lav
fysisk aktivitet (…)», «mangel på sosiale møteplasser», «overvekt og fedme (…)» og «utfordringer
innen psykisk helse (…)». Vi mener alle disse utfordringene kan løses gjennom å aktivt fremme
friluftslivet og fordelene dette før med seg. Ved å inkludere friluftsliv i samfunnsdelen, eksempelvis
under «hovedsatsningsområder», vil det sikre at kommunens arbeid med andre relevante delplaner
eller konkrete tiltak er forankret i et overordnet og lengre perspektiv.

__________________________________________________________________________________
forum for
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Trøndelag
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Org. nr.: 916627831

32

Forum for natur og friluftsliv ønsker lykke til videre i planarbeidet, og håper våre innspill tas til
etterretning. Vi følger planprosessen videre, og vil vurdere å komme med mer konkrete innspill når
samfunnsdelen kommer på høring.

Vennlig hilsen
Fredrik Fredriksen
Rådgiver
FNF Trøndelag

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Namsos kommune
Otterøyrådet

Elin Skage Knappe

Melding om vedtak
Vår ref:

Deres ref

2018/372-17

Saksbehandler

Dato

Marit Grøtan 48198792

12.03.2018

Høring/ offentlig utlegging - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Namsos kommune 2020-2032

Høringsuttalelse fra Otterøyrådet - Namsos kommune - 28.02.2018
Innledningsvis vil vi kommentere lesbarheten i planen – vi brukte en del tid på å forstå formålet
med dokumentet og få oversikt over innholdet. Utfordringen oppstod sannsynligvis fordi
dokumentet snakker om flere formål, formål1: å legge en plan for arbeidet med samfunnsdelen,
og formål 2: å lage en samfunnsdel i kommuneplanen. Dette oppfattet vi som nokså forvirrende
og kanskje kunne vi ha ønsket mer tydelighet i kap.2 Bakgrunn og formål.
Kanskje kunne dokumentet også ha hatt en tydeligere to-deling: Strategi for kommuneplanens
samfunnsdel og Organisering og framdrift arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Kap. 3 gir en god oversikt over situasjonen i Nye Namsos. Her inkluderes viktige element. Vi ser
lave fødselstall og at andelen eldre vil utfordre bæreevnen. Vi merker oss at gruppen 80 + vil bli
betydelig og mener at dette må vurderes i diskusjonen om satsning på hjemmebasert omsorg
kontra institusjonsomsorg. Det kan ikke være tilstrekkelig med satsning på hjemmebasert omsorg
– også dekningsgrad for langtidsopphold (sykehjem) må opp. Befolkningsnedgangen trekkes
også fram og vi ser dette som et sterkt argument for innsats som må rettes mot økt bolyst. I
tillegg vil vi kommentere fortrinnet som ligger i sterk dugnadsånd. Vi er enige i verdien og
ressursen som ligger her, men vi anser den også som en sårbar ressurs som lett kan utarmes om
den ikke verdsettes og støttes. Dugnadsånd handler dessuten om identitet og samhold – noe som
blir grunnleggende viktig og kanskje utfordrende når ulike geografiske områder skal oppnå «vifølelse».
I kap. 4 omtales utfordringsbildet og ser at viktige institusjoner i sentrum av Namsos får stor
oppmerksomhet (sykehus, universitet, flyplass, tingrett). Vi deler synet på viktigheten av å verne
Postadresse
Postboks 333 Sentrum

Besøksadresse
Abel Margrethe Meyers gt 12,
Namsos

7801 NAMSOS
E-post:
postmottak@namsos.kommune.no
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om disse institusjonene, men ser også at utkantene av kommunen har svært viktige institusjoner
som legger grunnlaget for bosetting her. Nærhet til butikk, barnehage, skole og
omsorgsinstitusjoner er en forutsetning om folk også i framtiden skal være bosatt i hele
kommunen (Jøa, Elvalandet, Botnan, Otterøya, Bangsund, Statland og Namdalseid i tillegg til
Namsos by).
Hovedsatsningsområdene i kap.5 gir gode visjoner for de fleste samfunnsområdene. Utfordringen
for det videre planarbeidet blir nok å konkretisere og lage målsettinger som faktisk lar seg
etterprøve. Vi savner kanskje et distriktsvennlig punkt (ettersom Namsos by ses som et eget
punkt), men vi forventer at distriktene blir tildelt stor oppmerksomhet gjennom de øvrige
punktene.
Vi ser at organisering av planarbeidet i kap.6 skal tilrettelegge for medvirkning og demokratiske
prosesser. Rådet synes at tankene omkring servicetorg/innbyggertorg er svært spennende og
kunne ha ønsket en mer utdyping her. Hva legger man i begrepet servicetorg/innbyggertorg? Og
vil en slik ordning bare gjelde for arbeidet med samfunnsdelen før sammenslåing? Vil denne type
torg være noe man ser som en varig ordning i den nye kommunen – og med hvilken funksjon?
Under punkt 6.2 (Koordinering av planprosesser) ser vi at Boligpolitisk handlingsplan for
Namsos kommune utheves som en av de mest sentrale planprosessen. For Otterøyrådet er det
naturlig nok viktig å få forsikringer om at denne planen ikke bare omfatter Namsos sentrum, men
også gjelder for distriktene!

Vennlig hilsen
Marit Grøtan/sign.
Møtesekretær
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Fra: Ella Skjærvik (ella.skjaervik@fosnes.kommune.no)
Sendt: 19.03.2018 10:06:17
Til: Ella Skjærvik
Kopi:
Emne: VS: Kommentarer til Planprogram
Vedlegg:
Fra: Eva Fiskum
Sendt: mandag 19. mars 2018 09:44
Til: Elin Skage Knappe <Elin.Skage.Knappe@namsos.kommune.no>
Emne: Kommentarer til Planprogram
Hei Elin
Beklager at jeg sender inn mine kommentarer etter høringsfristen 15. mars, men det er klarert med Inge og Marthe
J.
Jeg har følgende jeg ønsker å kommentere til høringsutkastet (dette er vel mer tanker om hvordan vi kan forstå de
fokus som ligger i programmet og hvordan evt. gå videre på disse):
· Pkt 2.1: Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomheten i
kommunen….: Her er det viktig at dette tydeliggjøres videre fremover og at ulike plannivå får en god
sammenheng – her har vi store forbedringspotensialer
· Pkt 2.2: Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft….: Utviklingskraft blir et
essensielt begrep fremover. Viktig at dette diskuteres og at vi oppnår felles forståelse av hva dette
innebærer. Innen helse og omsorg, og spesielt i Namsos har vi jobbet mye med utviklings‐ og
innovasjonskraft. Videre i dette punktet pekes det i kulepunkt fem på at den nye kommunen skal være
innovativ; hvilken forståelse av begrepet innovativ som legges til grunn vil legge føringer for fokus og
prosess – viktig å legge til rette for brede diskusjon/involvering også her.
· Mot slutten av pkt 2.2 vises det til at det legges opp til bred dialog og utstrakt medvirkning (følges opp i pkt
7)….. her vet vi jo at både innbyggerstemmen og ansattstemmen er viktige bidragsytere, i tillegg til
næringsliv og frivilligheten i våre kommuner. Skal vi kunne lykkes med dette blir det spennende å se
hvilke kanaler og grep for involvering det legges opp til. Noe av mitt fokus i møte med Inge og Marthe 16.
mars gikk nettopp på at vi i denne involveringen også må legge vekt på å bygge gode og realistiske
forventinger til hva innbyggerne selv, familie, naboer, frivilligheten osv. må bidra med for å bygge nye
Namsos og skape bolyst og involvering av alle innbyggerne. Dette som et svært viktig bidrag i tillegg til det
offentlige sitt ansvar. Hvis innbyggerne videre fremover forventer at det offentlige skal levere for
eksempel helse og omsorgstjenester på tilsvarende nivå som i dag, vil gapet mellom forventninger og
rammer raskt kunne føre til «kollaps» ‐ både i forhold til behov for antall ansatte i helse og omsorg og
andel av kommunens budsjett. Her må innbyggere og offentligheten utfylle hverandre bedre enn det vi
greier i dag.
· Pkt 3: jfr sysselsettingen i den nye kommunen – her pekes det på at en tredel av de sysselsatte i nye
Namsos er ansatt innen helse‐ og omsorgstjenester….: Her tar jeg for gitt at vi som vertskommune for
Sykehuset Namsos også har mange innbyggere som er ansatt der. Med så mange helseansatte i kommunen
er vi svært sårbare i forhold til sykehuset Namsos sin videre fremtid, samt videre drift for Nord Universitet
campus Namsos. I tillegg er dette en ansattgruppe som er helt avhengig av å kunne få ta del i en
kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne bidra til leveranse av faglig forsvarlige tjenester – noe som
kan være økonomisk krevende. Videre vet vi av erfaring at dette også dessverre er yrkesgrupper med høyt
sykefravær – blir utfordrende å møte videre fremover. Til slutt vet vi at rekrutteringen til helsefagstillinger
er svært utfordrende – hvordan greier vi å gjøre oss attraktive i forhold til å sikre tilstrekkelig bemanning i
årsverkene våre videre fremover?
· Du viser videre i pkt 3 til at kultur er en viktig bærebjelke i hele den nye kommunen…: Her nevner du ikke
idrett og friluftsliv med et eneste eksempel – dette kan oppleves både provoserende og svært sneversynt
i forhold til den massive aktiviteten vi har også innen denne delen av kulturen i våre tre kommuner. Vi må
være tydelige i vår kulturforståelse på at idrett og friluftsliv er en like stor (om ikke større) og like viktig
del av det totale kulturlivet.
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·

Pkt 4.3 Infrastruktur: Her vises det til mangelfull mobildekning i deler av nye Namsos. Tilgang på god
mobildekning og godt utbygd bredbånd vil være avgjørende for hvordan vi kan tilrettelegge for tjenester i
private hjem videre fremover. Et mål i helse og omsorg er at vi skal tilrettelegge våre tjenester slik at
innbyggerne kan oppleve selvstendighet, trygghet og verdighet i eget hjem så lenge som ønskelig! Her vil
utbygging av velferdsteknologiske løsninger avhenge av kommunens fokus på videre utbygging av
nettilgang (dette forstod jeg i møte med Inge og Marthe at det allerede var satt i gang gode prosesser på –
bra!)
Pkt 5 Hovedsatsingsområder: Kulepunkt 7 Strategi for innovasjon – her bør innovasjon og utvikling bakes
sammen til ett felles fokus. I tillegg savner jeg en strategi for teknologi og digitalisering og en egen strategi
for hvordan legge til rette for utvikling av et aldersvennlig samfunn/leve hele livet (jfr den demografiske
utviklingen vi ser vi står foran). Etter kulepunktene vises det til at samfunnsdelen også skal tydeliggjøre
satsningsområder for kommunen som blant annet arbeidsgiver. I den sammenheng savner jeg tydelige
fokus på Strategi for kompetanse og rekruttering.

Dette var noen av de tankene jeg har i forhold til Planprogrammet, så langt.
Jeg venter med spenning på prosess for utarbeidelse av ny samfunnsdel av kommuneplanen J. I helse og omsorg
har vi per i dag mange utgåtte planer som vi ikke har kunnet revidere pga. manglende overordnede planer – vi har
et massivt planarbeid foran oss!!!
Mvh
Eva Fiskum
Helsefaglig rådgiver
Namsos kommune
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1. Innledning og sammendrag
Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner og (via en grensejustering mot Nærøy kommune) Lund Krets vedtok i 2016 å slå seg sammen og bli en ny
kommune fra 1.1.2020. Midtre Namdal samkommune er vedtatt oppløst fra samme dato, og tjenesteområdene i virksomheten inngår i nye Namsos
kommune.
Intensjonsavtalens kapittel 4.2.3 beskriver målsettinger for nye Namsos som samfunnsutvikler. Det handler om langsiktig tenkning rundt arealbruk,
utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling i bred forstand.
I intensjonsavtalens kapittel 9 om samfunnsutvikling står det blant annet:
Som grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling i tråd med intensjonsavtalens målsettinger, skal fellesnemnda så snart som mulig starte arbeidet med å
utarbeide en ny og felles kommuneplan. Arbeidet skal være bredt forankret hos alle dagens kommuner og sikre en tydelig involvering for på best mulig måte
å bli et godt styringsredskap for fremtidig utvikling til innbyggernes beste.
På bakgrunn av at fellesnemnda har vedtatt å utarbeide en felles kommuneplan, i dette tilfellet kommuneplanens samfunnsdel, er det i forkant av arbeidet
utarbeidet et planprogram. Planprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens (pbl) § 11-13 og § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for
gjennomføringen av kommuneplanarbeidet både med hensyn til innhold og prosess.
Planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 er to-delt. Det skal:
1. Gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke hovedspørsmål/satsingsområder planarbeidet tar opp, og
2. Gjøre rede for organisering av planarbeidet, herunder opplegget for medvirkning og framdrift.

3
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2. Bakgrunn og formål
2.1 Overordnede føringer
Kommunenes plansystem består av flere dokumenter med forbindelse til hverandre. Planverket «lever» så lenge det brukes, evalueres, rulleres og
revideres.
De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:
-

Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv

-

Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv

-

Kommunedelplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for
å løse sektorovergripende utfordringer

-

Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer

-

Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv

Det kommunale planarbeidet med krav om prosess og medvirkning er nedfelt i Kommuneloven generelt og mer detaljert i Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) fra 2008.
Kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2 i plb) skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Den skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og
strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en
handlingsdel/økonomiplan som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen/økonomiplanen skal revideres årlig.

4
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Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 som en del av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven legger til rette for politisk forankring av folkehelsearbeidet og
for en langsiktig, systematisk innsats.
§ 5 i Folkehelseloven krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke
inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,
b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og
c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal være skriftlig og
identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
§ 6 i Folkehelseloven krever at oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av
kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Oversiktsdokumentet skal være et aktivt redskap i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen. Både som grunnlag for å vurdere utfordringsbildet, og som et redskap for å definere fortrinn og
ressurser som kan bidra til å fremme befolkningens helse.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet
som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

5

44

Forslag med innspill 22.03.2018

2.2 Formålet med planarbeidet
Hovedmålsettingene for den nye kommunen er nedfelt i en framforhandlet intensjonsavtale datert 16.6.2016.
Hovedmålsettingen med å etablere Nye Namsos er:
1. Å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg.
2. Å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo- og levekår for innbyggerne i alle deler av den nye kommunen.
Den nye kommunen skal:


I fellesskap utvikle den nye kommunens samlede ressurser som kompetanse, kulturelle og materielle verdier og utviklingsmuligheter



Bygge på det beste i hver enkelt kommune



Sikre tjenester med god og riktig kvalitet og effektiv ressursbruk



Skape vekstkraft og være attraktiv for innbyggere og næringsliv



Være framtidsrettet og innovativ



Bedre infrastrukturen i hele kommunen



Være en foregangskommune innen miljø- og klimatiltak og bidra aktivt i det grønne skiftet



Utvikle Namsos som regionby for hele Namdalen



Styrke samfunnssikkerhet og beredskap

(Intensjonsavtalen)
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Formålet med å utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032, vil være å innarbeide felles mål, strategier og tiltak (inkludert
økonomiplan) i en og samme plan. Gjennom bred dialog og utstrakt medvirkning vil planen være et resultat av de behov og prioriteringer som vurderes og
drøftes underveis. Planen skal således kunne svare ut hovedmålsettingene som er nedfelt i intensjonsavtalen, og gjelde både for kommunen som
organisasjon og for kommunesamfunnet som helhet jfr Pbl § 11-2.

3. Nye Namsos – fakta og fortrinn
Den demografiske utviklingen i Fosnes og Namdalseid har vært negativ fra år 2000 og frem til i dag. Namsos har hatt positiv befolkningsutvikling frem til
2013/14, og en stagnasjon og svak nedgang i den siste tiden. Samlet sett har nye Namsos hatt befolkningsnedgang siden 2014.
Ser en fremover i tid, og forutsetter middels vekst (SSB), vil utviklingen i befolkningen og alderssammensetningen i nye Namsos se slik ut:
Befolknings, og alderssammensetning, nye Namsos frem mot 2040:
Aldersgruppe
Menn

Kvinner

2020

2030

2040

541

560

535

6-15 år

1 007

987

965

16-66 år

4 809

4 814

4 780

67 år eller eldre

1 293

1 572

1 822

0-5 år

524

530

510

6-15 år

889

940

941

16-66 år

4 897

4 814

4 794

67 år eller eldre

1 489

1 572

2 056

15 449

15 789

16 403

0-5 år

Totalt
Kilde: SSB tabell 11168
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Utviklingen i alderssammensetningen tilsier at det vil bli færre unge enn det er i dag, og flere eldre. Det ser ut til at det vil fødes færre barn i årene som
kommer. Dette medfører etter hvert færre mennesker i yrkesaktiv alder, og flere eldre som vil ha bruk for kommunale og offentlige tjenester i den nye
kommunen.
Nye Namsos avviker fra utviklingen i Norge og Nord-Trøndelag med nedgang i alle årsklasser under 67 år fram mot 2040. F.eks. øker klassen 0-5 år med
11,4% i Norge fram mot 2040, mens den i Nye Namsos reduseres med 1,7%. Veksten i 80+ er noe lavere i Nye Namsos enn resten av landet (84,6% mot
113%). Allikevel utgjør gruppen 80+ en større andel av befolkningen i Nye Namsos enn i resten av landet. Dette illustreres av beregninger av
aldersbæreevnen i figurene under. Aldersbæreevne er antallet yrkesaktive i forhold til antallet 67 og over.

Kilde: Nye Namsos – Tall og fakta (Brenne 2016)
8
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Innvandrerbefolkningen i den nye kommunen vil ha en omtrentlig sammensetning som vist i tabellen nedenfor (tall fra IMDI for 2017). I trøndersk
sammenheng er dette gjennomsnittlig sammensetning. Arbeidsinnvandring fra Polen har vært fremtredende de seneste årene.
OPPRINNELSESLAND
Innvandrere
Namsos

Andel

Land nr 1

Land nr 2

Land nr 3

987

7,6 %

Polen

Somalia

Syria

Namdalseid

67

4,2 %

Syria

Polen

Latvia

Fosnes

59

9,4 %

Polen

Thailand

Tyskland

1 113

7,2 %

10 384

7,6 %

Polen

Syria

Eritrea

Nye Namsos
Nord-Trøndelag
Kilde: IMDI

Sysselsettingen i den nye kommunen fordeler seg slik:
Antall sysselsatte i prosent

Primærnæringer

Sekundærnæringer

Tertiærnæringer

Samlet

5%

15 %

80 %

Fosnes

28 %

12 %

60 %

Namdalseid

22 %

13 %

65 %

2%

15 %

83 %

Namsos
Kilde: SSB

Nesten en tredel av de sysselsatte i nye Namsos er ansatt innen helse- og omsorgstjenester. Tilsvarende andel i Trøndelag er en femtedel. Andelen offentlig
ansatte har gått opp fra 39 % i 2011 til 43 % i 2015. Namsos som handelssentrum gjør at nye Namsos har 2 % høyere andel ansatt i varehandel enn resten av
Trøndelag.
9
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De største kompetansearbeidsplassene i den nye kommunen er sykehuset i Namsos, Nord Universitet, kommunenes helse- og omsorgstjenester, Olav Duun
videregående skole og innen undervisning i kommunen.
Nye Namsos vil være en kommune med arbeidsplassoverskudd. Overhalla og Trondheim er de største utpendler-kommunene for Nye Namsos. Overhalla er
den desidert største innpendler-kommunen (648 personer i 2015). Helse- og sosialtjenester er den største næringen for netto innpendling, og dette har
sammenheng med sykehuset.
Namsos har flyplass med forbindelse til Mosjøen, Bodø, Rørvik, Trondheim og Oslo. Til og fra Namsos kan du også reise med buss, hurtigbåt og ferje.
Olav Duun videregående skole ligger i Namsos, og ved denne skolen går det i 2017 ca 770 elever og ca 250 elever i voksenopplæring.
Den nye kommunen er en stor jord- og skogbrukskommune i trønders sammenheng. Det grønne skiftet blir viktig for den nye kommunen, og vice versa. Den
nye kommunen forvalter viktige laksestammer i fjord og vassdrag, reindrift, en stor viltstamme og betydelige utmarks- og natur/frilufts-ressurser. Den nye
kommunen har et stort utviklingspotensial i næringsvirksomhet knyttet til jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk. (Intensjonsavtalen)
Kultur er en viktig bærebjelke i hele den nye kommunen. Viktige elementer i kulturarbeidet er den sterke dugnadsånden, mangfoldet i frivilligheten og den
store bredden i deltakelsen i lokalsamfunnene. Av kulturelle aktiviteter i den nye kommunen nevnes korps, kor, revy- og teaterlag, kulturskole, større
profesjonelle oppsetninger i kulturhuset og konserter rundt omkring i kommunenes ulike arenaer gjennom hele året. Et allsidig og bredt idretts- og friluftsliv
er også en viktig del av kulturen i alle tre kommunene.
Namdalsavisa har en sentral rolle som samfunnsaktør i Namdalen. Avisa har hovedredaksjon i Namsos, og journalister som er utplassert og dekker saker i
hele Namdalen. Avisen er eid av Amedia.
Namdalen har en lang tradisjon for å løse oppgaver i fellesskap. Midtre Namdal samkommune vokste i sin tid fram fra langsiktig og tett regionsamarbeid.
Flere små kommuner i regionen har gjort interkommunalt samarbeid nødvendig. Behovet for utstrakt interkommunalt samarbeid mellom små kommuner er
et av regjeringens begrunnelser for å slå sammen kommunene til større enheter med bedre kapasitet. Samkommunehjemmelen opphører 1.1.2020. Nye
Namsos har innarbeidet målsettinger om interkommunalt samarbeid i intensjonsavtalens kapittel 8.1.3: Den nye kommunen skal levere tjenester til sine
10
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innbyggere selv. Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, kan oppgaver løses sammen med nabokommuner som interkommunale tjenester. Den nye
kommunen skal tilby sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og hensiktsmessig.

4. Utfordringer
Samfunnsutviklingen i den nye kommunen har noen trekk som kan gi grobunn for bekymring. Med utfordringer menes i denne sammenhengen utfordringer
som eksisterer innad i befolkningen, som befolkningsutvikling, psykiske helseproblemer, ensomhet, mobbing og mistrivsel i nærmiljøet. Med ytre
utfordringer menes de faktorer som påvirker lokalmiljøet utenifra, som klimaendringer, økt fare for ras, tap av bilogisk mangfold, nedbygging av dyrkbar
mark, endring i globale og nasjonale økonomiske forutsetninger, økende terrortrussel og økt fare for store globale epidemier og smittefare.
I vedtatt planstrategi for Nye Namsos trekkes følgende utviklingstrekk frem som utfordrende for samfunnsutviklingen:

4.1 Den demografiske utviklingen og kommunenes aldersbæreevne
Dersom befolkningsframskrivingene til SSB går i retning middels-alternativet frem mot 2040, vil det bli færre barn og unge i nye Namsos i årene fremover, og
mange flere eldre i pensjons-alder og dermed flere eldre som trenger kommunale helsetjenester. Det ser også ut til at det blir en reduksjon i antall personer
i yrkesaktiv alder.

4.2 Sentralisering og urbanisering
Det er viktig for hele regionen at Namsos som regionby beholder og videreutvikler sin vekstkraft og fellesfunksjoner som Midtre Namdal og resten av
regionen har nytte av. Viktige samfunnsinstitusjoner og kompetansemiljøer som Sykehuset Namsos, Namsos lufthavn, Nord Universitet, Olav Duun
videregående skole, politi og tingrett har stor betydning for vekst- og utvikling. Disse institusjonene i seg selv har mange og viktige arbeidsplasser som
regionen trenger. Namdalen er avhengig av å ha en regionby som ivaretar og utvikler disse funksjonene, og som samtidig er sterk og attraktiv nok til å
tiltrekke seg nye kompetente arbeidstakere og nye offentlige og private virksomheter.

11

50

Forslag med innspill 22.03.2018

4.3 Infrastruktur og kommunikasjon
Veistandarden er varierende i den nye kommunen. I intensjonsavtalen er Fylkesvei 17 og 769 trukket fram som veier som trenger opprusting. Gode og
tilfredsstillende veinett for syketransport og pendling, samt utbygd sykkelveinett i kommunen er også trukket fram som viktige for god samfunnsutvikling i
nye Namsos.
Deler av den nye kommunen har svært dårlig eller ingen mobildekning. Likeså er deler av kommunen uten bredbåndtilgang. Dette framkommer i
kommunenes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (oversiktsdokumentet).
Fosnes kommune har buss, ferjeforbindelse, hurtigbåt og tilbringertjeneste, men mangler bru, noe som innskrenker muligheten til uavhengig å kunne
komme til og fra Jøa.
Lund blir et strategisk «brohode» med ferjeforbindelse over mot en ny storkommune på nordsiden av Foldafjorden. Bedret ferjeforbindelse mellom Lund og
Hofles blir i denne sammenheng et naturlig fokusområde.

4.4 Folkehelse
Befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer er godt beskrevet i de tre kommunenes oversiktsdokument (Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i kommunen).
De viktigste utfordringene innen folkehelse er:
-

Lav fysisk aktivitet og mye stillesitting i deler av befolkningen, og ungdom som bruker mye tid
foran skjerm

-

Utfordringer med overdrevet bruk av alkohol blant enkelte voksne og unge

-

Mobbing via sosiale medier og i virkeligheten (gjelder barn og unge)

-

Mangel på sosiale møteplasser

-

Overvekt og fedme i deler av befolkningen
12

51

Forslag med innspill 22.03.2018
-

Sosiale helseforskjeller i befolkningen som skapes bl. a. gjennom lavt utdanningsnivå,
«utenforskap» og fattigdomsproblematikk

-

Utfordringer innen psykisk helse, depresjon og ensomhet i deler av befolkningen

4.5 Beredskap, samfunnssikkerhet og en samordnet arealpolitikk
Arealplaner, reguleringsplaner, beredskapsplaner og strategier for å imøtekomme natur- og klimarelaterte større og mindre kriser, har i dag ulik status i
kommunene i nye Namsos. En samordning av arealplanene og beredskapsplanene vil være nødvendig for å få oversikt over, og komme til politisk og
administrativ enighet om hvordan en i den nye kommunen skal ha en bærekraftig og tilpasset areal-, og naturforvaltning og sikre kommunen mot eventuelle
kriser.

4.6 Klima og miljø
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 fastslår at det er et mål å gjøre Trøndelag til et lavutslippssamfunn. Dette krever tett dialog blant annet med
kommunene. Utvikling av miljøteknologi og fremtidsrettede løsninger er nødvendig for å nå målet, og i Trøndelag har en et godt grunnlag for å videreutvikle
grønn industri og næringsliv.
Skal regionen og Nye Namsos lykkes i utviklingen av miljøvennlig teknologi og fremtidsrettede løsninger, må det legges til rette for verdier og næring basert
på fornybare ressurser, høstet på en bærekraftig måte. Med utgangspunkt i verdikjedene fra skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, skal Trøndelag ta en
bærende rolle i bio-økonomien. Dette krever fokus på faktorer som kompetanse og arbeidskraft, kunnskapsnettverk, klynger og innovasjonsnettverk,
innovasjonssystemer etc. Samspillet mellom næringsliv og FoU er avgjørende. Nye Namsos sin rolle vil være å bidra med å tilrettelegge arenaer og
muligheter for et slik samspill.

13
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5. Hovedsatsingsområder
5.1 Overordnede hensyn
Følgende fokusområder skal vurderes ved utarbeidelse av samtlige strategier:
-

Folkehelse

-

Klima og miljø

-

Innovasjon og utvikling

-

Universell utforming

-

Inkludering

5.2 Overordnede strategier
For å sikre målsettinger i intensjonsavtalen, samt innfri mandatet som er gitt til arbeidsgruppe K1 ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, vil
følgende fokusområder og *overordnede strategier prege Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032:

1

Tema

Sentrale stikkord

Strategi for infrastruktur og samferdsel

Vegnett, gang- og sykkelveinett, kollektivtransport-tilbudet, forbindelsen mellom fastlandet og Jøa,
forbindelsen mellom den nye kommunen og omlandet, mobil- og bredbåndsdekning

2

Strategi for næringsutvikling

Ny-etableringer, klynge-utvikling, næringsutvikling innen jordbruk, skogbruk, havbruk og fiske,
sirkulærøkonomi, vekstpotensialet, teknologi og digitalisering, reiseliv

3

Boligpolitisk strategi

Bolig for velferd, alle skal bo trygt, innovasjon i planlegging av nye boliger og boligfelt, spredt kontra
fortettet bygging

4

Strategi for arealforvaltning

Havnestrategi, sikkerhet og fremkommelighet for maritim næring, mineralnæringen, områder for
jordbruk, skogbruk, fiske og havbruk, områder for utbygging av boliger og boligfelt, verneområder,
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natur- og friluftsområder, sikre og beskytte nåværende og fremtidig vannforsyning, sikre god
vannkvalitet, mål for etablering av nødvannsforsyning, attraktive næringsarealer, bevaring av
biologisk mangfold
5

Strategi for utvikling av kommunens

Etablering av innbyggertorg, styrking av lokaldemokratiet, tilbud og aktiviteter i de ulike

tettsteder

lokalsamfunnene, styrker, svakheter og muligheter, ønsket utvikling, tettere dialog mellom
kommunen og frivilligheten

6

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap

Overordnet strategi som utdypes i egen plan for beredskap

7

Strategi for å utvikle den nye kommunen

Ønsket utvikling for kulturlivet, lag og foreninger, idretten, friluftsinteressene, samarbeidet mellom

som kultur- og frivillighetskommune

kommunen og frivilligheten

Strategi for et helhetlig læringsløp fra

Hvordan sikre gode overganger og videre oppfølging av utsatte grupper og enkeltindivider, hvordan

barnehage til videregående skole

forebygge mot langtidsfravær og ut-dropping

Strategi for ivaretakelse av samisk språk,

Hvordan ivareta og inkludere samisk, språk, kultur og samfunnsliv i den nye kommunen

8
9

kultur og samfunnsliv
10

Strategi for digitalisering

Hvorfor, hvordan og innenfor hvilke tjenesteområder skal den nye kommunen ta i bruk digitale
verktøy

11
12

Strategi for utvikling av et aldersvennlig

Hvordan legge til rette for en god alderdom med flere eldre og færre hender og hoder i

samfunn

eldreomsorgen, hvordan legge til rette for en god alderdom i eget hjem, bruk av velferdsteknologi

Strategi for kompetanseutvikling og

Tilrettelegging for kompetanseheving og kompetanseutvikling blant kommunens ansatte,

rekruttering

rekruttering av nye ansatte til ledige stillinger og strategi for etablering av nye stillinger

*Sentrale stikkord lagt til på bakgrunn av flere innspill. Strategi nr 11 og 12 er tatt inn på bakgrunn av innspill fra sektormyndigheter.
De overordnede strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 vil danne grunnlag for kommuneplanens arealdel og øvrige sektor- og
temaplaner.
15
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Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 vil tydeliggjøre og prioritere tiltak innenfor de ovenstående satsingsområdene for Namsos
kommune som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Planprosessen vil ha fokus på å engasjere bredt, samt styrke
lokaldemokratiet i alle deler av den nye kommunen.

6. Organisering av planarbeidet
Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune skal utarbeides i perioden fra det foreliggende planprogrammet vedtas av Fellesnemnd (våren 2018)
og frem til selve planen vedtas av det nye kommunestyret tidlig i 2020. Gjennom omfattende og bred medvirkning skal innbyggerne og de ansatte i dagens
kommuner selv få være med å forme framtidens satsingsområder i den nye kommunen.
Forslag til planprogram behandles av Fellesnemnd og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. februar – 15. mars 2018. Innkomne innspill vurderes og
planprogrammet fremmes som sak for Fellesnemnd den 6. april. Hele 2018 og frem til og med februar 2019, vil bli benyttet til å innhente innspill. Perioden
fra mars 2019 og utover blir benyttet til å bearbeide innspill, sende utkastet til samfunnsdelen ut på høring, møter med regionale myndigheter om utkastet,
samt bearbeiding av høringsinnspill. Planen skal vedtas av det nye kommunestyret tidlig i 2020.
Planarbeidet organiseres som et prosjekt med følgende organisering:
Hva

Hvem

Rolle/ansvar

Styringsgruppe

Fellesnemnda

Overordnet styring av planarbeid/prosess og prioritering av satsingsområder - beslutte

Prosjektgruppe

K1

Rådgivende organ for styring av planarbeid/prosess og prioritering av satsingsområder

16
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For å ha god dialog med den nye kommunens sentra/tettsteder, vil det opprettes dialog med kontaktpersoner som kan håndtere informasjon mellom
prosjektledelsen og lokalbefolkningen. Eksempelvis kan det bli aktuelt å legge til rette for åpne møter og innhente innspill fra innbyggerne vedrørende saker
og tema det ønskes innspill på.
Følgende steder er i dette arbeidet definert som den nye kommunens naturlige møtesteder: Namsos sentrum, Bangsund, Vemundvik (dekker også Botnan
og Elvalandet), Salsnes/Lund, Jøa (Dun), Namdalseid sentrum, Statland og Otterøy. Det er ønskelig at dialogen og arenaene som opprettes og utvikles
underveis i planprosessen, består og fungerer som servicetorg/innbyggertorg i den nye kommunen. Innbyggertorget skal være et møtested mellom stedets
innbyggere og kommunen. Innbyggertorgene skal opprettes i planprosessen, og videreføres som innbyggertorg for framtiden.

6.1 Fremdrift
Overordnet fremdriftsplan for planprosess for kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos:
Tidslinje/planprogram

2017

2018

2019

Kommuneplanens samfunnsdel for nye
Fase 2

Namsos
K3

Fase 3
K4

K1

K2

Fase 4
K3

K4

K1

K2

K3

K4

Utarbeidelse av planstrategi
Utarbeidelse av planprogram
Gjennomføre en planprosess med
Kommuneplanens samfunnsdel
Etablere en «faktabank» for nye Namsos
Utarbeide visjon for nye Namsos
Presse/kommunikasjon utad
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Orientering for politikere
Bearbeiding av innspill
Behandling av kommuneplanens
samfunnsdel

6.2 Koordinering med pågående planprosesser
I perioden 2018 – 2020 vil det utarbeides planer som vil innvirke på kommuneplanens samfunnsdel for nye Namsos. Disse prosessene vil det være helt
nødvendig å samkjøre. Dette gjelder spesielt for opplegget for medvirkning og gjensidig informasjonsutveksling underveis i planprosessene. De mest
sentrale planprosessene som må utarbeides i samarbeid vil være:
1. Reguleringsplan for nye Namsos sentrum (med oppstart våren 2018)
2. Interkommunal Kystsoneplan for Namdalen (utarbeides i samarbeid med Flatanger, Osen, Høylandet, Vikna, Nærøy og Leka)
3. Boligpolitisk handlingsplan for Namsos kommune
Det er igangsatt koordinerende samarbeid med alle tre nevnte planprosesser, i håp om at resultatet blir prosesser og planer preget av dialog og samkjøring
av mål, strategier og tiltak.

7. Planprosessen med opplegg for medvirkning
Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne planprosesser og like muligheter for alle til å delta i planleggingen for å få best mulige planer. Retten til
deltakelse, miljøinformasjon mv. har også et folkerettslig og konvensjonsbestemt grunnlag. Medvirkning er omtalt i lovens kapittel 5.
For å oppnå bred involvering og en god og «treffsikker» dialog med innbyggere og ansatte i nye Namsos, ble politikere og administrasjon i Namsos,
Namdalseid, Fosnes og Midtre Namdal samkommune invitert til et arbeids-seminar med dialogekspert Edward Andersson den 9. januar 2018. Seminaret
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resulterte i konkrete dialogmetoder som er aktuelle å bruke i planprosessen. Aktuelle målgrupper for dialogen og hvilke dialogmetoder som er aktuelle er
listet opp i kapittel 7.1.
Mål med å ha fokus på medvirkning og dialog vil for Nye Namsos være:
- Bred deltakelse og dermed mangfold
- Sikre eierskap hos politikere, innbyggere og andre involverte
- Å få samlet inn gode innspill til samfunnsutviklingen i Nye Namsos i samsvar med de utvalgte strategiene i kapittel 5.2

7.1 Hvordan, hvem og når skal vi involvere?
Medvirkningsmetoder/tiltak, målgrupper for dialogen, tema for dialogen og når det skal foregå:
Aktuelle

Aktuelle målgrupper

medvirkningsmetoder
Innspill via Namsos

Alle innbyggere, næringsaktører

kommune sin

og andre med tilknytning til Nye

hjemmeside

Namsos

Live Chat

Alle innbyggere, næringsaktører

Aktuelle tema

Utføres i samarbeid

Hvor

Periode

Fra kap. 5.2

med

Alle

Servicetorget Namsos

Internett

Juni 2018 ->

Alle

Lokale medier

Internett

Høst 2018

Alle

Servicetorget Namsos

Internett

Aug 2018 ->

og andre med tilknytning til Nye
Namsos
Spørreundersøkelse

Alle med tilgang til internett
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Open Space-møter

Private næringsaktører

1,2,4,7

Namsos

Aktuelle møtelokaler

næringsforening

Frokostmøter

Desember 2018

MNS Utvikling
Åpne folkemøter/

Innbyggerne der de bor

1,2,3,4,5,7,9,11

Kontaktpersonene

Tettstedene/grendene Sept –> 2018

Fokusgrupper/gruppe-

Ansatte i kommunene

1,3,4,6,8,9,10,11

Kommunene

På arbeidsplassene

2018

intervju

Kommuneorganisasjonens

1,3,4,6,8,9,10,11,12 Kommunene

På arbeidsplassene

2018

3,4,5,7,8,9,11

Kommunene

Oppsøkende

2018

Kulturlivet

1,7,9,11

Kommunene

Aktuelle arenaer

2018

Politikere

Alle

Kommunene

Studenter

1,5,7,10,12

Nord Universitet

Skolebarn

5,7,10

Skoleledelsen

Skolen

Høsten 2018

Skolen

Høsten 2018

Innbyggertorg

sektorer
Frivilligheten, lag, foreninger,
råd, tros- og livssynsaktører,
flyktninger og innvandrere,
tiltaksapparatet

Fremtidsverksted

Elevråd
Elever på videregående skole

1,5,7,10,12

Skoleledelsen
Ungdomsråd
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Ute-dager med stand

Alle innbyggere, næringsaktører

Alle

Kommunene

(eks. Namsosmartnan,

og andre med tilknytning til Nye

næringsliv

Glada`n på Namdalseid,

Namsos

Lokale

Molomarked på Statland,

Ute, «der det skjer»

Juni 2018 ->

Epost

2018

kontaktpersoner

kjøpesentre etc)
Innbyggerpanel

Politikere, ungdom,

(spørreundersøkelse)

næringsaktører, besøkende

Møter

Overordnede myndigheter

Alle

Kommunenes
servicekontor

Alle

I egen regi

2018
2019

Nabokommuner

I egen regi, evt i

2018

samarbeid med

2019

Namdal regionråd
Innspill på konkretisering av tema for dialog med aktører: fylkeskommunen
Enkelte av metodene vil bli testet ut og eventuelt videreført som faste «dialogverktøy» i nye Namsos kommune.
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8. Milepæler
Samfunnsdelens planprosess har flere viktige milepæler:
Milepæler Dato/periode

Hva er oppnådd

1

Planprogrammet vedtas kunngjort av fellesnemnda, samtidig som oppstart av planarbeidet varsles.

26. januar 2018

Planprogrammet legges ut på høring.
2

6. april 2018

Planprogrammet vedtas av fellesnemnda

3

Innen utgangen av april 2018

Etablere en «faktabank» for all tilgjengelig lokalkunnskap om befolkningen i Nye Namsos, herunder
statistikker og samordning av oversiktsdokument (Folkehelse)

4

August 2018:

Spørreundersøkelse lanseres, opplegget for medvirkning er klart og igangsettes

Markering av oppstart
medvirkning og innspill
5

Innen utgangen av februar 2019

Forhold i lokalsamfunnet er vurdert. Det foreligger forslag til mål for enkelte forhold, med tilhørende
strategier og tiltak.

6

Innen utgangen av februar 2019

Den nye kommuneorganisasjonens struktur er bestemt. Det foreligger også her forslag til mål for enkelte
tjenester, med tilhørende strategier og tiltak.

7

Juni 2019

Det foreligger planforslag som behandles politisk og legges ut til offentlig høring.

8

Januar-februar 2020

Innspill er bearbeidet og kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 2020-2032 vedtas politisk av det
nye kommunestyret
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Kilder
Plan- og bygningsloven
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos 16.06.2016
Fellesnemnd 01.09.2017: Nye Namsos kommune, Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing. Fosnes kommune, Namdalseid
kommune, Namsos kommune og Lund krets.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014: Veileder: Medvirkning i planlegging, KMD 2014
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2009: Lovkommentar planprogram
Brenne, Tor 2016: Nye Namsos – tall og fakta
SSB tabell 11168
IMDI
Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020
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Saksmappe: 2018/2959-1
Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Årsmelding 2017 Nye Namsos
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
10/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda tar årsmelding 2017 Nye Namsos til etterretning.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes, Namdalseid og Namsos
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

21.03.2018 Årsmelding 2017 Nye Namsos

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Vedlagt følger årsmelding for Nye Namsos 2017. Det vedtatte styringsdokumentet danner
utgangspunkt for årsmeldingen da det i nevnte dokument er satt opp tidsskjema for ulike
aktiviteter.
Prosjektleder ber Fellesnemnda ta årsmeldingen til etterretning.
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Årsmelding Nye Namsos 2017

Prosjektleder i Nye Namsos tiltrådte stillingen 1. oktober. Arbeidet i prosjektet er i stor grad
organisert via arbeidsgrupper, eller delprosjektgrupper om man vil. Det er status i disse gruppene
som vil bli kommentert i det følgende. Arbeidsgruppene er opprettet i henhold til
styringsdokumentet.
I prosjektet er det pr 31.12.2017 4,9 årsverk fordelt på 7 personer.
Styringsdokumentet beskriver innledningsvis ulike faser i prosjektperioden. Fase 1 og 2 er
gjennomført i løpet av 2017. Dette er i henhold til styringsdokumentet.

Regnskap 2017
Det er opprettet et eget ansvar for prosjektet under Namsos kommune sitt regnskap. Regnskapet
føres som et 0-regnskap med overføring til/fra bundet driftsfond ved regnskapsavslutningen.
I 2017 har det blitt utbetalt engangsstøtte, regionsentertilskudd og infrastrukturmidler på til
sammen kr 36,8 mill. Av dette er det blitt brukt 1,8 mill, i hovedsak lønn og driftskostnader i
prosjektorganisasjonen. Resterende 35,0 mill er avsatt til bundne driftsfond til bruk i resten av
prosjektperioden ihht budsjett vedtatt av fellesnemda.

Politiske delprosjekt:

P1 Politisk organisering

65

Representanter til de politiske delprosjektene ble valgt i møte i fellesnemnda 17.11.17.
Arbeidsgruppe P1 hadde ingen møter i 2017. Oppgavene skissert for denne gruppa skal etter planen
gjennomføres i 2018.
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P2 Identitet, symboler og felles kultur

Arbeidsgruppe P2 hadde ingen møter i 2017. Arbeidet med ordførerkjede og andre symboler ble
påbegynt i første møte 11.01.18. Arbeidsprosessen med ordførerkjede er av gullsmeder estimert til å
ta et halvt år og er vurdert å kunne utsettes noe i forhold til arbeidet med grafisk profil. Arbeidet
med grafisk profil vil strekke seg lengre enn andre kvartal 2018, minimum gjennom hele 2018.
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P3 Valgnemnd kommunevalg 2019

Medlemmer til P3 ble valgt i møte i fellesnemnda i november 2017. Hele fellesnemnda utgjør
gruppa. Det har ikke vært noen møter i 2017 hvor dette har vært tema.
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Koordinerende delprosjekt:
K1 Kommuneplan

Arbeidsgruppen gjennomførte 4 møter før jul. Første møte var 15. September 2017.
Arbeidsgruppen har i perioden fra første møte og ut 2017 hatt fokus på følgende:
Gjennomgang og oppklaring i forhold til arbeidsgruppens mandat. Gruppen hadde besøk fra Nord Trøndelag fylkeskommune og her ble vi enige om å utarbeide planstrategi først, og så planprogram.
Planstrategi: utarbeidelse av dette. Planstrategi lagt ut på høring i desember. Høringsfrist var 10.
Januar. Planstrategien legger opp til utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel for den nye
kommunen og utarbeidelse av beredskapsplan for den nye kommunen. I forkant av beredskapsplan
skal det utarbeides en ROS-analyse for den nye kommunen, basert på foreliggende analyser.
Planprogram: Oppstart av utarbeidelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, fakta om den nye kommunen, indre og ytre
utfordringer, hovedsatsingsområder, organisering av planarbeidet, beskrivelse av planprosessen og
opplegget for medvirkning.
Infrastruktur: K1 har jevnlig fått informasjon fra MNS Utvikling og Kjell Ivar Tranås om fremdrift i
kystfiber-prosjektet. I tillegg er K1 orientert om historikken til prosjekt "Bru til Jøa". K1 vil følge opp
begge prosjektene videre.
Arbeidet med visjon er flyttet til siste halvdel av 2018 og skal være vedtatt før jul.
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K2 Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgruppe K2 har hatt fire arbeidsmøter i 2017. Gruppa samarbeider med partssammensatt
utvalg (PSU) og arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i de fire virksomhetene.
I 2017 har arbeidsgruppa jobbet fram forslag til omstillingsdokument for Nye Namsos, som ble
behandlet i PSU og lagt ut til høring av fellesnemnda 27.10.17, med høringsfrist 20.11.17.
Høringsinnspill ble behandlet av arbeidsgruppa og PSU, og omstillingsdokumentet ble vedtatt i
fellesnemnda 15.12.2017.
Gruppa har laget utkast til prosedyre for innplassering av ansatte i Nye Namsos, som behandles av
PSU i januar 2018.
Prosjektleder Inge Ryan vil i løpet av 2017 og første tertial i 2018 besøke alle arbeidsplasser i de fire
virksomhetene som fra 1.1.2020 blir Nye Namsos. Dette er et tiltak for å bli kjent med
organisasjonene, og orientere om arbeidet som blir gjort i prosjektet. Tiltaket er gjennomført i tråd
med planen i 2017.
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K3 Interkommunalt samarbeid og eierskap

Arbeidsgruppen gjennomførte 2 møter før jul. Første møte var 15. September 2017.
Arbeidsgruppen har i perioden fra første møte og ut 2017 hatt fokus på følgende:
Strategi for arbeidet med interkommunalt samarbeid samt kartleggingen av interkommunale
avtaler.
Fellesnemnda vedtok i sak PS 20/17 Strategi for interkommunalt samarbeid i Nye Namsos:
1. Den nye kommunen skal levere tjenester til sine innbyggere selv.
2. Namsos kommune tilbyr sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og
hensiktsmessig.
3. Namsos kommune kjøper tjenester eller inngår interkommunale avtaler når kommunen selv ikke
har tilstrekkelig kompetanse eller at det har betydelige økonomiske fordeler.
4. Namsos kommune deltar i interkommunalt samarbeid der det er viktig ut fra et langsiktig og
strategisk perspektiv.
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K4 Grensejustering Lund

Det ble gjennomført folkeavstemming på Lund krets, hvor innbyggerne selv fikk anledning til å si sin
mening om hvilken kommune de ønsket å tilhøre. Det klare flertallet stemte for tilhørighet til Nye
Namsos. Denne sammenslåingen ble således innlemmet i intensjonsavtalen, og videre i
styringsdokumentet, som tabellen ovenfor er hentet fra. Det følger av fremdriftsplan skissert i
styringsdokumentet at grensejustering Lund skulle vært avgjort innen utgangen av 2017.

Namsos, Fosnes og Namdalseid kommune mottok 23.11.17 brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
hvor de ble bedt om å komme med høringsuttalelse angående grensejustering av Lund i Nærøy
kommune. Høringsfrist var satt til 31.01.2018. Tidsplan satt i styringsdokumentet ble således ikke
fulgt. Det ventes avklaring i løpet av første halvår 2018.
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K5 Økonomisk politikk og handlingsregler

Arbeidsgruppen gjennomførte 2 møter høsten 2017.
K5 har hatt ansvar for å utarbeide budsjett 2018 og LTB for prosjektet. Dette ble vedtatt av
fellesnemnda på møtet 15.12.2017.
Budsjett sammenslåingsprosjektet Nye Namsos (beløp i hele 1000):

Sum utgifter
Sum inntekter

2017

2018

2019

2020

Sum

4 650
36 500

30 074
1 200

24 676
1 200

200
20 700

59 600
59 600

Det har i tillegg blitt satt fokus på gjensidig informasjon om de enkelte kommuners budsjett og
økonomiplan. Dette ihht intensjonsavtalens kap 7 som omhandler økonomi hvor det legges vekt på
at økonomien skal være bærekraftig og solid i et langsiktig perspektiv.
Arbeidet med gevinstrealiseringsplan og handlingsregler er flyttet til fase 3.
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Administrative delprosjekt:

A1 Kommunikasjon

Arbeidsgruppe A1 hadde to møter i 2017, det første ledet av midlertidig prosjektleder Rønnaug
Aaring.
Oppfølging av kommunikasjonsplan – egne nyheter om Nye Namsos er publisert på nyenamsos.no
og lenker delt på kommunenes hjemmesider og/eller Facebooksider etter nærmere vurdering i hvert
enkelt tilfelle. Rundt ti saker i Namdalsavisa om Nye Namsos, noen initiert av Nye Namsos.
Instagramkontoen Nye Namsos så vidt tatt i bruk i 2017.
Nettsider fra 2020 – behov og potensielle leverandører ble diskutert og det ble bestemt å
gjennomføre videomøter med disse i begynnelsen av 2018. Digital skjemabygger, chat og chatrobot
ble sett i sammenheng med hjemmeside og bestemt utredet i sammenheng med hjemmeside.
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A2 Administrativ organisering og lokalisering

Det følger av styringsdokumentet at administrativ organisering skal være på plass innen 01.04.18.
Arbeidsgruppens medlemmer (rådmenn og administrasjonssjefen) ga tidlig tilbakemelding om at det
var ønskelig at dette arbeidet ble gitt prioritet og fremskyndet i tid. Denne arbeidsgruppen har
derfor brukt mye tid på å diskutere ulike løsninger til administrativ organisering. Administrativ
organisering ble vedtatt 26 januar 2018.
Det følger av tidsaksen at det skal gjennomføres et felles lederprogram. Dette var et påbegynt
program, som vil bli sluttført i henhold til plan.
Hva arbeid med lokalisering av tjenester angår, danner intensjonsavtalen og styringsdokument de
overordnede føringer. For å skape et forsvarlig arbeidsmiljø og et kollegium er det ønskelig å se på
muligheter til å etablere også andre fagmiljø enn de beskrevne på Jøa og Namdalseid.
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A3 økonomi og IKT

Arbeidsgruppen gjennomførte 1 møte i fase 2 og har hatt fokus på følgende:
Arkivprosjektet, Kartlegging og vurdering av systemer og avtaler og Strategi for IKT og digitalisering.
Det vil bli gjennomført en arkivanalyse tidlig i fase 3 samt at det vil bli laget en konkret plan og
beslutningsgrunnlag med mål om å rekruttere nødvendig kompetanse til arkivprosjektet.
Pr nå er det avdekket ca 400 avtaler og dette arbeidet fortsetter inn i 2018.
Arbeidet med å utarbeide en ny IKT strategi har startet og en tar sikte på å ha dette på plass innen
1.10.2018.
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A4 Sektorvise arbeidsgrupper

Dette arbeidet er ikke påbegynt enda, jfr tidsaksen.
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Saksmappe: 2018/2783-1
Saksbehandler: Hallvard Wågheim
Enhet: Rådmann i Namsos

Saksframlegg

Delegasjon fra Fellesnemnda til prosjektleder
Utvalg
Fellesnemnda Nye Namsos

Utvalgssak
11/18

Møtedato
06.04.2018

Prosjektleders innstilling
Delegering til prosjektleder
1) Prosjektleder innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleder har ansvar for at saker
som legges fram er forsvarlig utredet, og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.
2) Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og
sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye
kommunen.
3) Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta avgjørelser i saker
som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
4) Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas budsjett i
samsvar med vedtatte prioriteringer. Prosjektleder har myndighet til å inngå kontrakter
for arbeid og leveranser også gjeldene lengre enn prosjektperioden.
5) Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringene
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og
regelverk for virksomhetsoverdragelse. For innplassering på lavere nivå kan
myndigheten delegeres til et lavere ledernivå.
6) Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra
dette er tilsetting av revisor. For tilsetting i nye stillinger på lavere nivå kan myndigheten
delegeres til et lavere ledernivå.

Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17)
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Dokumenter i saken
Type

Dato

S

16.03.2018 Delegasjon fra Fellesnemnda til
prosjektleder

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Kommunestyrene i Namsos, Namdalseid og Fosnes har i møtet 28.08.2017 vedtatt reglement
med mandat og fullmakter for fellesnemnda.
I punkt 9 Delegering, kan Fellesnemnda gi administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
I denne sammenhengen må prosjektleder få delegert myndighet på flere områder fra
fellesnemnda for å sikre nødvendig framdrift i forbindelse med etablering av den nye
kommunen.
Denne delegasjonen vil erstatte det som ble vedtatt av fellesnemnda i sak 15/17 den 17.11.2017.
Vurdering
Det vurderes som helt avgjørende for prosjektets framdrift at prosjektleder får delegert den
nødvendige myndigheten som det her bes om.
Miljømessig vurdering
Ingen.
Konsekvenser for Nye Namsos
Kommunene har i perioden frem til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men det vil både bli
ansatt en del personer samt inngått avtaler som vil få betydning for Nye Namsos. Dette er helt
nødvendig for at en skal komme i mål med prosessen.
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