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Hva er Namsos?





Naturgitte ressurser

• Laksestammer

• Villaks-elva Namsen

• Sjø, fjorder, fjell

• Jord- og skogbruk

• Vilt, utmark og friluftsliv, reinbeitedistrikt, sørsamisk 
kultur



Ambisjonene

• Ambisjonene – godt forankret 

• Fra intensjonsavtalen:

• Hovedmålsettingen med å etablere en ny kommune er:

• å bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og 
utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg

• å sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode 
bo- og levekår for innbyggerne i alle deler av kommunen

• Dette skal vi få til ved å... Være en foregangskommune innen 
klima- og miljøtiltak, og bidra aktivt i det grønne skiftet



Politiske ambisjoner

Klima- og miljøplan

Årlige klimabudsjett

Klimanøytralitet 

Konkrete innsatsområder, som kommunale bygg, gang- og 
sykkelveier, krav ved innkjøp mm



Kommuneplanens samfunnsdel

Klima og miljø - en av 6 bærebjelker

Namsos kommune skal være med på omskifting til et grønt 
samfunn, og være en foregangskommune innen miljø- og 
klimatiltak. Kommunen skal være offensiv i sin klimapolitikk, 
og målet er å være klimanøytral (netto null utslipp) innen 
2030.



Eksempler fra samfunnsplanen

• Dialog FoU-miljø

• Miljø- og klimavennlig 
innovasjon og nyskaping

• Gjenbruk, fornybare 
ressurser og miljøvennlig 
teknologi/produksjon

• Digitale løsninger

• Føringer arealplan



Vi starter nå! 

Arbeid med planer og klimabudsjett

Øke kompetansen i organisasjonen

Klimasats – søker midler

Konkrete prosjekter - bærekraftig landbruk

Påvirkningsarbeid - for eksempel i forhold til Nasjonal transportplan

Naturmangfold – ses på som like viktig som klima



Holdninger og kunnskap

TRENGER BEVISSTGJØRING 
OG KOMPETANSEHEVING I 
ORGANISASJONEN - BÅDE I 

POLITISKE FORA OG FOR 
ANSATTE

HOLDNINGSSKAPENDE 
ARBEID – TIDKREVENDE MEN 

NØDVENDIG

TENKE BÆREKRAFT FØRST! KLIMAFOKUS I ALL 
KOMMUNAL PLANLEGGING

KONKRETE TILTAK SOM 
VIRKER



Naturmangfold

• Like viktig som klima

• Hvilke dilemmaer kan komme? 

• Naturmangfold og klima - økonomi og innkjøp osv.




