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Strategiområde  Tiltak  

1. Befolkning og bomiljø 

1.1 Videre arbeid med til- og fraflytningsprosjekt. 
 Videre arbeid med utforming av prosjektbeskrivelse 
 Arbeide for ekstern finansiering av prosjektet 
 Arbeide med trivselstiltak og omdømmebygging for røstsamfunnet 
 Markedsføre tilgjengelig boligareal gjennom til- og fraflytningsprosjektet 

2. Rammebetingelser for næringsutvikling 

2.1 Igangsette omstillingsprogram i samarbeid med næringsliv og Værøy 
 Organisere, beskrive og søke finansiering for realisering av programmet 
 Tilrettelegge for flere arbeidsplasser; eksisterende næringsliv, gründervirksomhet og 

nyetableringer på Røst 
 Kompetanseutvikling 

2.2 Bidra til samfunnsutvikling  
 Samarbeide med næringsliv om bedre rammebetingelser  
 Arbeide videre med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

o Sørge for å få inn fiskeripolitiske målsettinger i kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel for fangstledd (fiskerne), industri, infrastruktur, 
maritime forhold og samfunn 

 Arbeide med infrastruktur - El-sykkel og offentlige ladepunkter (fartøy og bil)  
 Videre arbeid med grønn omstilling gjennom klima- og energiplan, klimabudsjett og 

klimatiltak 

2.3 Strategi for havn, kaier og sjøretta næringsareal  
 Videre arbeid for finansiering og realisering av industrikai 
 Videre arbeid med havneutvikling (Røst havn) 

2.4 Strategi for næringssamarbeid regionalt  
 Videreføre samarbeid med næringsnettverket i Salten og Lofoten 
 Videreføre samarbeid med klimanettverket i Lofoten 
 Følge opp næringsperspektivet i satsinger som Røst kommune er en del av i 

Lofotsamarbeidet (De grønne øyene) 
2.5 Strategi for arbeidsmarked og boligmarked  

 Bidra i arbeidet med boligpolitisk plan for å styrke boligmarkedet 
 Synliggjøring og markedsføring av kvaliteter ved Røst som arbeidssted og bosted 

2.6 Strategi for næringsareal og næringsbygg  
 Etablering av næringsarealer for nyskaping og nyetableringer, herunder videre arbeid 

for realisering av næringsbygg 
 Synliggjøre etableringsmuligheter for nye virksomheter på Røst– blant annet 

gjennom prosjektet «Invest in Bodø-regionen» som er et samarbeidsprosjekt for 
kommunene i Salten 
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3. Nye næringer  

3.1  Arbeide med etablering av lokale Gründeraktiviteter og bedre tilrettelegging for 
oppfølging, jf. omstillingsprogram 

3.2  Utvikle samarbeid med forsknings- utviklings og innovasjonsmiljø (FoUI). 

3.3  Profilere Røst som et mulighetsområde for nye næringer  

4. Sjømatnæringen og fangstleddet 

4.1  Oppstart av samarbeidsprosjekter mellom skole og fiskerinæringa, fangst- og/eller 
industri, som inkluderer og favner bredt når oppvekstsektoren er klar for det 

4.2  Arbeide for rekruttering til fiskeryrket 

4.3  Pådriver for å styrke sjømatnæringens tilstedeværelse på flere arenaer. Sjømatprosjekter, 
nettverk og arrangement 

4.4  Tilrettelegge og være pådriver for nye næringer i havrommet  

5. Reiseliv og kulturnæringer 

5.1  Arbeide for organisering av reiselivsaktører og samarbeid om salgs- og markedstiltak 
på kort og lang sikt 

5.2  Arbeide for etablering av en arena for presentasjon av Røst sin historie, kultur og 
næringsliv 

5.3  Følge opp Røst i forhold til Via Querinissima i Bodø2024 – Europeisk 
kulturhovedstad 

5.4  Styrke Røst som besøksdestinasjon. Arbeide aktivt med besøksforvaltning gjennom 
samarbeid med reiselivsnæringen og Destination Lofoten 

5.5  Pådriver for å videreutvikle reiselivsnæringen på produktutvikling, salg og 
markedsføring 

5.6  Arbeide sammen med reiselivsnæringen for utvidet turistsesong med aktiviteter 

6. Andre næringer 

6.1  Arbeide med etablering av frivillighetssentral  

6.2  Tilrettelegge for FoUI-prosjekter i landbruksnæringa  

6.3  Tilrettelegge for innovasjon og utvikling. Nyetableringer eller utvidelse i eksisterende 
bedrifter. 


