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1 Forord fra ordføreren  
  

Kjære innbyggere.  
  
For å få en solid forankring av kommuneplanens samfunnsdel hos dere innbyggere, var vi tidlig i 
prosessen ute og ba om hjelp. Den lokalkunnskapen som hver og en av dere har, og de ønsker og håp som 
dere har om hvordan Røst skal være i fremtiden, var viktig for oss å få med inn i planen.   
Det ble bred og god medvirkning. Mange møtte på medvirkningsmøter, mange tok seg tid til å komme 
med innspill og veldig mange svarte på vår spørreundersøkelse. Jeg ønsker å takke hver og en av dere, 
som på et eller annet vis har medvirket og bidratt i prosessen.   
  

Gjennom kommuneplanenes samfunnsdel har vi nå sagt hvordan vi ønsker å utvikle røstsamfunnet de 12 
neste årene, og jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har satt oss gode mål, og vi har høye ambisjoner 
for kommunen vår.  
  

Som sagt flere ganger tidligere, så mener jeg at for at vi skal lykkes med det meste av det vi ønsker å få til, 
så er medvirkning og samarbeid to av de viktigste suksesskriteriene.  
  

Tusen takk for medvirkning og godt samarbeid så langt! Nå inviterer vi dere alle med på det kontinuerlige 
samarbeidet som må til for at vi fremover skal nå de målene vi har satt oss og utvikle røstsamfunnet videre 
i satt retning.   
  

Gratulerer til oss alle med at vi nå er i mål med et av Røst kommunes viktigste dokumenter, 
kommuneplanenes samfunnsdel tar Røst inn i fremtiden!  

  

Elisabeth Mikalsen  
Ordfører  
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2 Visjon   
  

Røst - et hav av muligheter  

    

3 Gjennomgående tema - bærekraft, klimatilpasning og 
folkehelse   

 

Grunnleggende for regional og kommunal planlegging er bærekraft. Utgangspunktet er FNs 17 

bærekraftmål for å fremme sosial, miljø-/klimamessig og økonomisk utvikling som er bærekraftig.  

 

Arbeidet med bærekraftmålene skal blant annet sikre sosial rettferdighet, god helse og utdanning samt 

reduksjon av klimaendringer og tap av naturmangfold. Dette skal gjennomføres i et positivt økonomisk 

perspektiv.  

Bærekraftig utvikling er utvikling som dekker dagens behov uten å ødelegge mulighetene for framtidige 

generasjoner til å få dekket deres behov. Det handler om å skape forutsetninger for at de neste generasjoner 

kan leve så gode liv som mulig.   

I Røst kommune sin kommuneplan, er det noen av bærekraftmålene som er gitt større oppmerksomhet enn 

andre. Å gjøre røstsamfunnet inkluderende, trygg, motstandsdyktig og bærekraftig som er bærekraftmål 11, 

er en forutsetning for å opprettholde kommunen. For å få det til, er samarbeid om sentrale trivselsfaktorer 

som god utdanning, god helse, full sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst viktig. Bærekraftmålene 

er både lokale og globale. Samarbeid med andre er avgjørende for å nå målene.   
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Røst skal være en foregangskommune innen innovative løsninger og med solid infrastruktur. Mange berøres 

av målene og tiltakene i denne planen. Innbyggere, næringsliv, frivillige lag og foreninger og kommune er 

derfor alle viktige samarbeidspartnere for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak som hindrer 

og reduserer skade og samtidig utnytte mulighetene som endringene kan innebære.   

Folkehelsearbeid innebærer å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til 

bedre helse. Alle samfunnssektorer og alle nivåer har ansvar for å fremme folkehelsen. Målet er trivsel og 

god helse for alle i kommunen. “Leve hele livet” er en kvalitetsreform for eldre der målet er at eldre skal 

mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Målet er at den tverrfaglige innsatsen styrkes 

for å oppnå helsefremming og sykdomsforebygging fra livets start til livets slutt.  

4 Forutsetninger   
  

Kommunen har mange lovkrav som hver dag må følges opp. Lovpålagte oppgaver kommer ikke i sin helhet 

fram i kommuneplanens samfunnsdel, men oppgavene må ivaretas. De lovpålagte oppgavene er 

forutsetninger for kommunens daglige drift.   

Kravene til kommuneplanens samfunnsdel finnes i bl.a. plan- og bygningsloven, i nasjonale forventninger 

til regional og kommunal planlegging, i fylkesplan for Nordland, i ulike Stortingsmeldinger som 

“bærekraftige byer og sterke distrikt” og “leve hele livet”. Mange andre nasjonale og regionale 

plandokumenter legges til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. Røst kommune deltar i regionale 

plansamarbeid som også skal legges til grunn, som vekststrategien Lofoten De Grønne Øyene. Målene i 

denne planen beskriver først og fremst hvordan vi ønsker å forbedre vilkårene for røstsamfunnet.  

I tillegg til ansvaret om å utføre de lovpålagte oppgavene, har kommunen en sentral rolle som 

samfunnsutvikler. Kommuneøkonomien er blant de viktigste forutsetningene for å kunne tilby lovpålagte 

tjenester og for å drive samfunnsutvikling. For å nå målene i denne planen er Røst kommune helt avhengig 

av samarbeid med næringslivet og med frivilligheten.   

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for alt som skjer i kommunen. Det er særdeles viktig at 

engasjerte innbyggere stiller til valg for å sikre demokratiet framover.   

Røst er den sørligste og den minste kommunen av seks kommuner som tilhører Lofoten og Lofotrådet. Røst 

er også tilknyttet Salten på flere områder. Røst kommune kjøper flere viktige tjenester av Bodø kommune, 
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som barneverntjeneste, praktisk pedagogisk tjeneste, IKT, oppmåling, landbruksforvaltning m.fl. Som en 

av de minste kommunene i landet og som øykommune langt til havs, er Røst avhengig av gode økonomiske 

rammevilkår for å kunne håndtere alle krav og utfordringer som kommunene stadig får fra myndighetene. 

Røst har ikke tilgang til verken kraftfond eller havbruksfond. Dette bidrar til knappe økonomiske rammer, 

sårbar kompetanse og administrasjon. Øykommuneprosjektet har fokus på disse utfordringene og gir 

innspill til bl.a. inntektsystemutvalget og generalistkommuneutvalget.  

For å utøve de kommunale oppgavene, må kommunen ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Det er 

viktig å arbeide aktivt for å ha attraktive fagmiljøer for å tiltrekke seg folk.   

Et bærekraftig røstsamfunn innebærer samhold. Samskaping i kommunen innebærer at politikere, 

administrasjonen, næringslivet, frivilligheten og øvrige innbyggere jobber for å finne de gode løsningene. 

Kommunen er avhengig av engasjerte innbyggere for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Effektiv 

og god kommunikasjon er viktig i så måte.   

Kommuneplanens samfunnsdel er utgangspunktet for mange planverk og styringsdokumenter som skal 

utarbeides i Røst kommune de nærmeste årene. Plansystemene må holdes oppdaterte, være relevante og 

brukes aktivt.   

5 Planprosessen   
  

Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og har bidratt til 

tilrettelegging av medvirkningsprosessen. Det er gjennomført omfattende kommunikasjon med 

innbyggerne for å oppnå en god medvirkning i planprosessen:  

- Røst næringsforening ønsket fysiske møter med hver bransje innen næringslivet. Det er derfor 

avholdt sju møter med næringslivet med lik medvirkningsmetode for innspill til kommuneplanen. 

Metoden er basert på prosessen til et utopiverksted og hadde en varighet på ca 1,5 time pr møte.   

- Frivillige lag og organisasjoner deltok samlet på ett møte med samme medvirkningsmetode som 

næringslivet.  

- Ungdomsrådet ønsket medvirkning gjennom skoleprosjekt der alle klasser fra 1.-10. hadde 

prosjekter med fokus på bærekraft, klima og miljø. Fremtidens Røst var også tema. Skolen hadde 

utstilling av prosjektene på en åpen dag der elevene informerte om det de hadde kommet fram til. 

Utstillingen stod oppe i flere dager slik at folk på øya kunne besøke utstillingen.  
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- Rådet for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsket medvirkning gjennom 

pensjonistforeningen og ønsket å avholde møte på dagsenteret på sykehjemmet. Møter ble flere 

ganger kalenderfestet, men på grunn av pandemien, ble møtene stadig utsatt. Da samfunnet åpnet i 

februar 2022, var planen så godt som ferdigstilt, og det ble for sent å gjennomføre fysisk møte. En 

god del av de eldre på Røst har imidlertid svart på den digitale spørreundersøkelsen.    

- Det ble opprettet en nettside www.rostfremtid.no slik at innbyggere og næringsliv fikk innsikt i 

planprosessen og mulighet til å komme med innspill i spørreundersøkelsen, men også mulighet til  

å sende inn åpne generelle innspill. Nettsiden ble annonsert på kommunens sosiale medier, Radio 

Røst og kommunens hjemmeside.   

- Digital spørreundersøkelse har ligget på kommunens hjemmeside og på www.rostfremtid.no fra 

tidlig desember 2021 til ut januar 2022. Det ble sendt ut SMS til alle innbyggere da 

spørreundersøkelsen ble lagt ut, og det ble sendt en påminning i januar. Over 100 personer svarte 

på undersøkelsen.  

- Medvirkningsprosessen ble annonsert i politiske møter, næringsfrokostmøter, sosiale medier og 

igjennom Radio Røst.   

Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i 2021 for Røst gjennom øykommuneprosjektet, er også med som 

grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel. Øykommuneprosjektet er et samarbeid mellom Værøy, Træna 

og Røst kommuner.  
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6 Oppfølging og gjennomføring   
  

Framtidig planverk i Røst kommune bør peke på hvordan den enkelte plan bidrar til å nå målene som vedtas 

i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal være overordnet og sikre at øvrig planverk drar i 

samme retning.   

Kommuneplanens arealdel skal, etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, angi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt 

hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Arealdelen skal befeste på kart det som 

samfunnsdelen har gitt som føringer.  

Økonomiplan med handlingsdel er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og 

styring. Handlingsdelen angir prioriteringer og ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak 

som er tenkt gjennomført for å følge opp målene i kommuneplanen. Økonomiplanen rulleres årlig.  

Alle gode krefter trengs for å gjennomføre denne ambisiøse og interessante samfunnsplanen. Røst kommune 

som organisasjon har et stort ansvar når det gjelder realiseringen. Innbyggere og aktuelle 

samarbeidspartnere inviteres til samarbeid.   

Røst er i utvikling. Konklusjonen på arbeidet er at noen samfunnsområder er svært avgjørende for vekst og 

videreutvikling. Det bør gjøres en særlig innsats med utvikling av næring, infrastruktur, kommunale 

tjenester og øyas egenart og muligheter.   

Framtidig samfunnsutvikling er avhengig av at kommunen spiller på lag med næringsaktører, ildsjeler, 

organisasjoner og andre.  

Denne planen bør være et godt styringsverktøy for røstsamfunnet, for politikere og for ansatte i kommunen.  
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7 Temaområder som er aktuelle for røstsamfunnet  
  

7.1 Befolkningsfakta og vekst  
  

På Røst skal vi legge til rette for nye kreative løsninger, økt trivsel, reell involvering og 
næringsutvikling.   

Vi skal gjøre det mer attraktivt å bo og oppholde seg på Røst, og skape felles identitet og tilhørighet.  

Røstsamfunnet står ovenfor store utviklingsoppgaver og utfordringer i årene som kommer. Det har vært 

nedgang i folketallet i kommunen i mange år, og vi vil jobbe for å snu denne trenden. Samtidig må vi ta inn 

over oss at trenden i hele Distrikts-Norge er befolkningsnedgang og endring i demografi med flere eldre og 

færre barn og unge. Når man planlegger langsiktig, er det derfor viktig at man legger vekt på spørsmålet: 

Hvordan bør samfunnsutviklingen være med tanke på at vi skal leve med befolkningsnedgang? Å legge til 

rette for trivsel og gode tjenester for de som bor på Røst er like viktig som å strebe etter befolkningsøkning.  

Veivalgene vi nå tar, vil ha stor betydning for befolkningsutviklingen og for samfunnet vi lever i. Kommuner 

som samskaper med sine innbyggere, står bedre rustet til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer. Det 

å utløse de gode ideene og skaffe seg lokalkunnskap om ulike forhold, er i stor grad en forutsetning for å 

lykkes.  

Det er viktig å skape samarbeidsplattformer og inspirere til engasjement som kan resultere i innovasjon og 

bedre velferd. Samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner, innbyggere, næringsliv og forskning 

er viktig i dette arbeidet. Vi lever i en tid hvor selvrealisering står i fokus, og hvor den enkelte har høye krav 

til en både spennende og utviklende jobb og fritid. Mange både kan og ønsker å bidra, bare det blir lagt godt 

nok til rette for det.  

Mennesker i alle livsfaser, og med ulike forutsetninger, skal ha tilgang på ren natur og et sunt og trygt 

nærmiljø som fremmer trivsel, mestring og tilhørighet. Grunnlaget for gode levevaner legges i 

barndommen. Et godt bomiljø, venner og familie, et mangfold av fritidsaktiviteter, møteplasser og 

deltakelse, er alle forhold som påvirker livsglede og god helse. Røst kommune skal være en god kommune 

å leve og bli gammel i, og vi tar mål av oss om å være en alders- og generasjonsvennlig kommune som 

oppfordrer til aktiv aldring og samhandling på tvers av generasjoner og miljø.  

Røst må også ta høyde for at befolkningstallet kan synke, og bør dermed ha alternative planer for redusert 

folketall. 
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7.1.1 Mål   

Befolkningen skal øke jevnt. Innbyggerne skal inspireres til å bidra med aktivitet, kunnskap og utvikling av 

samfunnet. Arbeidslivets verdiskaping og organiserte fritidsaktiviteter skal øke hvert år.   

7.1.2 Strategi  

Ildsjeler og samfunnsgrupper som har visjoner og gjennomføringskraft, mobiliseres og støttes. Kommunen 

tar en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, og arbeider målrettet og planmessig med bolyst og 

næringsutvikling.  

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst skal være en trygg og trivelig 
kommune å bo i  

• Røstsamfunnet bevisstgjøres på viktigheten av 

befolkningsutvikling.   

• Alle skal kunne knytte bånd, møtes og ha kontakt på tvers av 

generasjoner.  

• Positive trekk på Røst skal dyrkes.  

• Røst som bo- og arbeidssted skal framsnakkes, og røstfolket 

skal være gode ambassadører for øya.  

• Kvalitetene ved å bo i et øysamfunn synliggjøres.  

• Nye eller utvidede virksomheter etableres, og arbeidsplasser 

skapes. Stillingene skal tiltrekke seg arbeidskraft som 

bosetter seg lokalt.  

• Røstsamfunnet skal sørge for at de fleste av allerede bosatte, 

ønsker å fortsette å bo på Røst.  

• Innbyggeres innsats i arbeid og fritid verdsettes. Personer og 

grupper som står utenfor disse sammenhengene skal 

inkluderes.  

• Informere og oppfordre innbyggere til kunnskapsbaserte valg 

når det gjelder bærekraft, folkehelse og miljø.  

• Røst frivilligsentral etableres.  



   

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033   
 

14.06.22  11   

   
  

Ungdommene skal få muligheter 
som gjør at de ønsker å bli i eller 
komme tilbake til Røst  

• Tett kontakt mellom næringsliv, skole og organisasjoner.  

• Samarbeid med videregående skole i Bodø og i Lofoten om 

tilrettelegging av kompetanse tilpasset lokalt arbeidsliv.  

• Samarbeid med videregående skole om tilpasset oppfølging 

slik at elevene fullfører skolen, med tilhørende faglært 

utdanning eller annen utdanning.  

• Det legges til rette for lærlinger både i kommunal og privat 

sektor.    

• Tilrettelegging for studenter med tanke på prosjektarbeid og 
sommerjobber.    

Vi skal tiltrekke oss tilflyttere og 
besøkende  

• Utvikling og utprøving av nye prosjekter av nyskapende 

karakter som medfører nysgjerrighet og omtale også utenfor 

kommunen.  

• Det skal være enkelt å flytte til Røst.  

• Ildsjeler og næringsliv gjør det tydelig for tilflyttere at de er 

ønsket og betyr mye for røstsamfunnet.  

• God informasjon til besøkende og tilflyttere.  

• Det skal utvikles stedlig karakter, ressurser og attraksjoner 
som gjør at befolkning, fritidsbolig-/hyttefolk og turister 
øker.  

Beredskap mot redusert folketall • Gjennomgang av scenarioer med ytterligere redusert folketall 

med fokus på hvordan det kommunale tjenestetilbudet kan 

opprettholdes. 

Bærekraftsmålene: 3 god helse, 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11 bærekraftige byer og 

lokalsamfunn  
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7.2 Sikkerhet og beredskap  
  

Det skal være sikkert, trygt og godt å bo og ferdes på land og til sjøs i Røst kommune.   

En trygg, sikker og bærekraftig utvikling av kommunen forutsetter at arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap er helhetlig, systematisk og tilpasset et til enhver tid dynamisk og komplekst risiko- og 

sårbarhetsbilde. Samtidig skal samfunnssikkerhet og beredskap være et gjennomgående tema i alle 

kommunale planer og prosesser.   

Planlegging og forberedelse av beredskapstiltak skal gjøre kommunen best mulig i stand til å håndtere kriser 

og katastrofer som måtte oppstå/berøre Røst kommune. Kommunen skal arbeide med å styrke evnen til å 

forebygge og håndtere uønskede hendelser gjennom rollene som myndighet, virksomhet og som pådriver 

overfor andre aktører. Flere av de uønskede hendelsene som kan oppstå kan ikke kommunen løse alene, 

men forutsetter samarbeid med andre relevante aktører både når det gjelder krisehåndtering, men også innen 

forebygging og beredskap. En viktig forutsetning for dette er at kommunen skaper og legger til rette for 

gode arenaer for samvirke og samarbeid med relevante eksterne og interne aktører, herunder både lokale, 

regionale, statlige myndigheter, men også frivillige organisasjoner.   

Klimaendringene vil på mange måter påvirke røstsamfunnet framover, og alle må tilpasse seg et klima i 

endring. Det forventes høyere temperaturer, havnivåstigning, mer og hyppigere ekstremvær, samt kraftige 

nedbørsmengder. Klimaendringene kan potensielt sett skape store samfunnssikkerhetsutfordringer. 

Klimatilpasning skal være en integrert del av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og det skal 

jobbes aktivt med å redusere risiko og sårbarhet tilknyttet klimaendringene, samt konsekvensene av 

klimaendringene.  

Innbyggerne skal føle seg trygge på at kommunen ivaretar et helhetlig sikkerhets- og beredskapsarbeid på 

land og til sjøs.  

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal ifølge vedtatt planstrategi utarbeides i 2022, og beredskapsplaner 

skal utarbeides i 2023.  

7.2.1 Mål  

Kommunen skal kontinuerlig kartlegge sannsynlige krisehendelser og ha en hensiktsmessig beredskap.  

Befolkningen skal føle seg trygg på at sikkerhet og beredskap vurderes og tas hensyn til.  
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7.2.2 Strategi  

Kriseledelse og psykososialt kriseteam trener jevnlig på håndtering av krisehendelser. Risiko- og 
sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner oppdateres jevnlig.  

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Vi har beredskap mot uønskede 
hendelser og nødvendig kapasitet 
for å redusere konsekvenser ved 
slike hendelser  

• Aktuelle krisehendelser og scenarier kartlegges og vurderes, og 

beredskapsøvelser gjennomføres jevnlig.  

• Helhetlig ROS-analyse utarbeides.   

• Plassere bygninger og anlegg slik at de ikke utsettes for flom, 

stormflo og skadevind.  

• Følge opp eventuelle funn fra en helhetlig ROS-analyse under 

arealplanleggingen.   

• Røst kommune skal være rustet til å håndtere uønskede 

hendelser og møte konsekvensene av klimaendringene  

• Samfunnssikkerhet skal være gjennomgående fokus i alle 

kommunale planer og prosesser.  

  

Røst kommune har god  

kommunikasjon ut til innbyggerne   

•    En tydelig kommunikasjons- og handlingsplan for å håndtere 

en eventuell katastrofe eller miljøkatastrofe skal utarbeides.  

  

Kriseledelse og psykososialt 
kriseteam trener jevnlig på 
håndtering av krisehendelser  

•  Gjennom samarbeid med aktuelle aktører skal kommunen 
planlegge og forberede beredskapstiltak som gjør oss best i 
stand til å forebygge og håndtere enhver krise som kan oppstå 
på Røst  

Kommunen har god  

kommunikasjon og samvirke med 
andre beredskapsaktører  

• God og jevnlig kontakt med nødetater.  

• God og jevnlig kontakt med Statsforvalteren.  

• Offentlige beredskapsordninger skal opprettholdes og 
videreføres lokalt.  

Røst kommune har en god og 

tilpasset brann og  

ulykkesberedskap som er lokalt 
forankret  

• Sørge for oppdaterte ROS-analyser hvor man til enhver tid 

fanger opp endringer i risikobildet.  

• Sørge for at kommunen har en tilfredsstillende brannordning  

Bærekraftsmål: nr 13 stoppe klimaendringene, 3 god helse og livskvalitet   
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7.3 Samferdsel og øvrig infrastruktur  
   

God infrastruktur er viktig for bolyst og for næringslivet. Forutsigbar samferdsel og pålitelig transport av 

varer og høyhastighets internett er forutsetninger for et moderne samfunn. God tilgang på rent vann til alle, 

sikker strømtilgang og mobiltelefoni er viktige infrastrukturelementer.  

Dagens luftfart og ferje er særdeles viktig for røstsamfunnet. Vi må alle jobbe for at denne delen av 

samferdselen er på minst samme nivå som i dag. Dette er sentrale grunnlag for at vi skal lykkes med 

samfunnsutvikling.   

Planene for Røst havn som er inne på nasjonal transportplan (NTP), må følges opp og realiseres.  

Primærnæringene er viktige på Røst, og vi vil jobbe for å sikre at de opprettholdes og utvikles. Presset på 

næringstomter og arealer er uforutsigbart, og forskjellige områder av kommunen egner seg for forskjellige 

bedrifter. Vi vil derfor også på næringsområdet ha fokus på fleksibilitet for å kunne realisere fordelene vi 

har. Der kommunen tilrettelegger for boligfelt skal området være tilgjengelig for alle brukergrupper.   

Kommuneplanens arealdel er Røst kommunes overordnede plan for bruk og vern av arealene. Kommunens 
arealpolitikk må utformes i samspill mellom myndigheter, grunneiere, befolkningen og næringsliv. Tiltak 
som gjennomføres, må bidra til at lokalsamfunnet utvikler seg i den retningen vi ønsker. Mål og strategier 
i denne planen er førende for arealplanarbeidet.  

 

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst er et livskraftig og attraktivt 
samfunn  

• Planlegge utvikling av sentrum når gamle Røst skole er 

fjernet.  

• Arbeide for infrastrukturtiltak som har et langsiktig perspektiv 

og utviklings-/vekstpotensial.  

• Etablere gang og sykkelsti på strekningen Kalvøy-Tyvsøy.  

• Vurdere behov for lyssetting langs særskilte strekninger.  

• Infrastruktur som gjør at man kan møtes og ha kontakt på tvers 

av generasjoner  

• Legge til rette for godt og variert botilbud, boareal og 

diversitet av boligtyper.  

• Utvikle Røst som en grønn og klimavennlig øy med moderne 
løsninger.  
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 •  

•  

Arbeide for å tilgjengeliggjøre Røst sine øyer og fjell til 

befolkningen.  

Plan for el-lading av bil- og båttrafikk må utarbeides, og 
strømtilgang må sikres.  

Næringsvekst og nyskaping på  

Røst  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Attraktive og tilgjengelige næringsområder. Utbygging av 

moderne infrastruktur må sikres.  

Varierte nærings- og handelsarealer.  

Utvikle Røst havn og arbeide for realisering av prosjektet i 

nasjonal transportplan.  

Røst havn skal styrkes som industri- og næringsområde. 

God matjord bevares, men jordvernet må balanseres mot 

samfunnets behov. Ved omdisponering og oppdeling må 

alternative lokaliseringer vurderes.   

Arbeide for at farledene som benyttes av fiskeflåten får bedre 

sikkerhet og økt dybde.   

Igangsette et forprosjekt som utreder utdyping av 

Skarvholmleia, mot yttersiden av Røst.  

Arbeide for å bygge industrikai på Røst slik at godstransport 

flyttes i større grad fra veg til sjø og bedrer tilgjengelighet for 

større fartøy.  

Tilgangen på rent vann må sikres.  

Ny arealplan skal tilrettelegge for nye næringsarealer på land 

og til sjøs.  

Arbeide for bedre tilrettelegging for godstransport, av både 
større og mindre art.  
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Røst har god samferdsel og 
forbindelse til fastlandet  

•  

•  

•  

•  
•  

Deltar aktivt for å sikre god samferdsel, herunder utvikling av 

gode fergetilbud og luftfart.   

Arbeide for å få bedre fergeforbindelse med fastlands Lofoten.  

Arbeide opp mot fylke og stat for god planlegging, plassering, 

finansiering og prioritering av infrastruktur (båt, fly, havn, 

vei, gods).  

Arbeide for etablering av drosjetilbud til lokalbefolkningen.   
Arbeide for utbedring av Røst fergekai. Dette behovet har vært 
meldt inn i mange år. Det er ønskelig å etablere en ekstra 
fergelem, nettopp for å kunne øke regulariteten ved vanskelige 
vindforhold.  
 
 

Trafikksikkerhet • Røst skal være en trafikksikker kommune. 

 

Bærekraftsmål: 7 ren energi til alle, 9 industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og 

lokalsamfunn, 13 stoppe klimaendringene, 14 livet i havet, 15 livet på land  
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7.4 Næringsutvikling og verdiskaping   
  

Verdiskapingen  skal  styrkes  og  antall  

arbeidsplasser økes. På Røst skal det være lett 

å starte og utvikle bedrifter. På Røst er alt 

mulig!  

Lokalsamfunnets evne til å skape og sikre varige 

arbeidsplasser skal være en viktig verdi og 

egenskap på Røst. Å videreutvikle eksisterende 

virksomheter og næringer er viktig, men det vil 

også være sentralt å tilrettelegge for nytt 

næringsliv og naturbaserte opplevelser. Røst 

kommune skal være en aktiv utviklingsaktør, og 

det skal samarbeides med både lokale og eksterne 

partnere for å skape muligheter i hele kommunen.    

Vi ønsker et allsidig og bærekraftig næringsliv på Røst. Næringslivets behov må synliggjøres og prioriteres. 

Kommunen må strebe etter effektiv saksbehandling, sørge for god kommunikasjon på tvers av sektorer, og 

kommunen skal være en pådriver og veileder for bedriftene som trenger det. Næringsliv og gründere må 

være god på å ta initiativ.   

Kommuneplanens arealdel som er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, skal ifølge 

planstrategien utarbeides i 2022 og 2023. Kystsoneplan er viktig i sammenhengen.  

«Lofoten De Grønne Øyene – en vekststrategi» gir føringer til samfunnsutviklingen. Alle 6 kommuner i 

Lofoten har vedtatt veikartet for arbeidet.  
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Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Aktiv næringsutvikling og 
innovasjon  

• Strategisk næringsplan skal rulleres ved behov, og denne skal 

følges opp med en årlig handlingsplan.  

• God gjennomføring av omstillingsprogrammet i samarbeid 

med Værøy, med mål om flere arbeidsplasser.  

• Samarbeid med forsknings-, utviklingsmiljø og 

innovasjonsmiljø skal videreutvikles.  

• Kompetansearbeidsplasser skal etableres.  

• Eksisterende næringer og nye næringer skal videreutvikles i 

nye og innovative retninger.    

• Røst kommune skal ha et samordnet, fleksibelt og oppdatert 

planverk til det beste for næringsutvikling.  

• Arenaer som stimulerer til økt samhandling mellom næringsliv 

og kommune videreutvikles.   

• Innbyggere og tilflyttere må få mulighet til å få brukt sin 

kompetanse og sitt potensial.  

• Tilrettelegging for foredling og nyskaping av lokale råvarer.   

• Det skal stimuleres til økt samarbeid på tvers av næringer, 
frivillige og kommune.  

Gode rammebetingelser og 
nettverk for næringslivet  

• Aktiv deltakelse i påvirkning av fiskeri- og landbrukspolitikk.   

• God kontakt mellom næringsliv og det politiske miljø.   

• Pådriver for å styrke fiskeri- og landbruksutdanning i 

regionen.   

• Styrking av næringsfondet og tydelige retningslinjer for dette.  

• Arbeide for å bedre økonomiske rammebetingelser for 

bedriftsrettete tiltak, samarbeidstiltak og sektorovergripende 

tiltak.  

• Oppnå resultater via gode næringsfremmende politikere, 
administrasjon, næringsliv, ambassadører og ildsjeler.  
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Røst er og blir en fiskerikommune  •  Det skal arbeides for at fiske og havbruk skal være viktigste 
næringsvei på Røst, også i framtida.  

Fiskerinæringen er synlig som en 
moderne næring og kulturbærer  

•  

•  

Stimulere til nyrekruttering i fiskerinæringen.   

Fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og 
forbedringer innenfor klimatilpasning.  

 •  Oppgradering av tilbud og service til både hjemmeflåten og 
fremmedflåten.  

Havbruk er en aktiv næring som 
stadig utvikles  

•  Samordnet arealdisponering (kystsoneplan) skal tilpasses 
utviklingen i driftsmetoder.   

 •  Fellesløsninger for havbruk, havfiskeflåten, friluftsliv og 
utbyggingsområder må fokuseres.  

 •  Sjø- og landbaserte anlegg videreutvikles.  

 •  Det skal oppfordres til gjenbruksbasert og miljøfokuserte 
næringer.  

 •  Tilrettelegging for nye næringer i havrommet.  

 •  Arealplan og kystsoneplan skal legge vekt på næringens behov 
og interesser.  

Røst er en destinasjon for mat, 
reiseliv, historie, naturbaserte 
opplevelser og aktiviteter  

•  

•  

Aktivt samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt for å utvikle 

reiselivet på Røst og i Lofoten.  

Røst skal markedsføres helhetlig.   

 •  Reiseliv, opplevelsesnæringene, landbruk og fiskeri 
videreutvikler samarbeidet og skaper nye tilbud og produkter 
fra lokale reiselivsbedrifter.   

 •  Lokale aktører, tradisjoner og råvarer fremmes overfor 
reiselivs- markedet.   

 •  Reiselivet bidrar til næringsrettet stedsutvikling.  

 •  Tilrettelegge for et allsidig reiseliv og et fremtidsrettet 
overnattingstilbud.  

Landbruksnæringen er synlig som 
moderne næring og kulturbærer  

•  Kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon 
fremmes.   
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 •  Tydelig satsing på økologisk landbruk og økologisk 
produksjon.   

 •  Stimulere til nyrekruttering i landbruksnæringen  

 •  Kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon 
fremmes gjennom samarbeid mellom landbruksnæringa og 
oppvekstsenteret.  

 •  Gårdsbruk stimuleres til å bli attraksjoner med varierte 
opplevelser og produkter.  

Aktiv service- og handelsnæring  •  Vedlikehold og utvikling av driftsgrunnlag for de lokale 
maskin og entreprenørbedriftene.  

 •  Arbeide for etablering av større stedlig tilbud av fag- og 
håndverkertjenester.  

 •  Markedsføre og formidle lokal, foredlet og økologisk mat.  

Det skal være enkelt å etablere seg 
som næringsaktør og gründer i 
øyparadiset  

•  

•  

Bygge opp om kompetansemiljø for næringsutvikling i alle 

næringer.   

Gründerprogram for småbedrifter i oppstartsfasen etableres.   

 •  Nettverk for mindre lokale bedrifter etableres.  

 •  Utbygging av moderne infrastruktur sikres.  

 •  Flere studieplasser innenfor høyere utdanning 
tilgjengeliggjøres.  

 •  Fagopplæring og lærlingeplasstilbudet utvides.  

 •  Tiltak for gründere identifiseres, samordnes og utvikles.   

 •  Stedsuavhengige arbeidsplasser, herunder kontorfellesskap/ 
innovasjonshub etableres.  

 •  Satsing på nyetablering med etablereropplæring og veiledning.  

Bærekraftsmål: 4 god utdanning, 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9 industri, innovasjon og 

infrastruktur, 12 ansvarlig forbruk og produksjon, 13 stoppe klimaendringene, 14 livet i havet, 15 liver på 

land.   
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7.5 Stedsutvikling og botilbud   
  

Lokalsamfunnet vårt er der nærområde, familie og sosialt miljø er de viktigste arenaene i hverdagslivet vårt. 
Gode lokalsamfunn har stor betydning for psykiske helse og livskvalitet. Vi vil bidra til å utvikle attraktive 
lokalsamfunn der flere kan bosette seg og trives. Bevisst holdning, kreative tiltak og engasjerte innbyggere 
motiverer nærmiljøet til felles innsats.  

 

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

På Røst skal det være et 
mangfoldig botilbud for alle som 
ønsker å være og etablere seg i 
kommunen  

• Kommunen skal etablere boligpolitisk plan som gir føringer 

for videre utvikling av boligmarkedet på Røst.   

• Tilrettelegge for attraktive boligfelt og varierte boligtyper.  

• Ha nøkkelklare leiligheter og byggeklare tomter.  

• Boligmassen skal passe de ulike behovene i befolkningen  

• Utvikle varierte botilbud, inklusive nøkkelklare leide og eide 

leiligheter for unge mennesker og personer i sårbare 

situasjoner.  

• Sikre blågrønne elementer og trygge boområder  

  

Røst skal ha en bærekraftig 
utvikling som bygger på folks 
aktivitet, stedlig ressursgrunnlag 
og offentlig regulering.  

• Anlegge møteplasser og uterom med beplantning og 

møblering tilpasset stedet, kunstnerisk utsmykning, bevisst 

valg av dekke på bakken, med gode solforhold og 

dimensjoner tilpasset planlagt bruk.  

• Arbeide for etablering av offentlige toaletter  

• Ivareta og utvikle historiske og kulturelle miljøer   

• Styrke tettstedsutviklingen og tilrettelegge for sambruk  

• Prioriter gang og sykkelsti på øya  

• Røst skal utvikles under stedsegen identitet  

Bærekraftsmål: 7 ren energi til alle, 9 industri, innovasjon og infrastruktur, 11 bærekraftige byger og 

lokalsamfunn, 13 stoppe klimaendringene  
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7.6 Natur, friluftsliv, klima   
  

Røstnaturen er viktig i satsingen på folkehelse og økt naturnytelse. Gjennom bærekraftig forvaltning av 

naturen, kan vi legge til rette for økt satsing på opplevelsesturisme. Med god dialog og felles bruk av 

områder og infrastruktur, er Røst en god kommune å bo i. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser skal behandles politisk våren 2022.  

7.6.1 Mål  

Offentlig forvaltning og utvikling skal baseres på helhetlig kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsoverføring til 

personer, grupper og større aktører skal sikre adferd som stabiliserer eller forbedrer tilstanden i natur, miljø 

og landskap.  

7.6.2 Strategi  

I samråd med interessegrupper oppfordrer kommunen ansatte, politikere og innbyggere til bærekraftig 
tenkning og adferd.  

 

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst har et rent hav som grunnlag 
for trygg matproduksjon  

• Tar miljøhensyn på alvor  

• Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen 

og på sjøen.  

• Alle skal ha mulighet til nære turmuligheter, oppleve 
utsiktspunkter, strender og naturmangfold i et rent miljø.   

Røst kan by på en flott natur og et 
variert nærmiljø med rike 
muligheter for aktiviteter både til 
lands og til vanns  

• Ifølge planstrategien skal kommunedelplan for fysisk 

aktivitet og naturopplevelser utarbeides i 2021 og 2022. 

Planen vil legge føringer for videre arbeid med temaene.   

• Tilrettelegge for at folk blir glad i natur og utvikler en 

naturvennlig adferd  

• Sørge for at det fins universelt utformede turveier.  

• Etablere flere båtplasser i hele kommunen, for å øke.  

allmennhetens tilgang til øyer, fjell, strandlinjen og 
opprettholde kystkulturen.  
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 •  Bevare kystkultur og sikre folk adgang til strandsonen ved at 
det blir lettere å sette opp naust/ sjø- og badehus, både for 
privatpersoner og for allmenheten.     

I Røst kommune er klimavennlige 
løsninger en selvfølgelighet i 
arbeidet med våre tjenester  

 • Røst kommune skal gå foran som et godt eksempel på en 
klimavennlig kommune for å oppnå et bedre samfunn å 
bo og leve i.   

  • Røst kommune skal etablere en klima og energiplan med 
årlig klimabudsjett. Planen vil gi føringer for 
kommunens videre arbeid for å nå klimamålene.   

  • Tilrettelegging av lademuligheter på land, luft og 
sjøtransport.  

  • Utforme og gi kunnskap til befolkningen om hvorfor og 
hvordan klimavennlige løsninger vil gi gode fremtidige 
løsninger.  

  • Sette ambisiøse mål for gjenbruk og resirkulering som 
eier av avfallsselskapet.  

  • Fortsette med utvikling av innsamlings- og 
sorteringsløsninger som gir høyest mulig andel gjenbruk 
og materialgjenvinning til lavest mulig pris.  

  • Røst kommune skal samarbeide med næringslivet og 
resten av Lofoten for å oppnå målene beskrevet i 
strategien «De grønne øyene».   

  • Ha lett tilgjengelige returpunkter  

  • Forbruke mindre, kaste mindre, reparere og resirkulere  
 
• Røst bør ha en reduksjon i utslipp av klimagasser som 

minst tilsvarer nasjonale mål om 50-55 % reduksjon 
innen 2030. 

   

Bærekraftsmål: 3 God helse, 13 stoppe klimaendringene  
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7.7 Kultur og fritid for barn, unge, voksne og eldre innbyggere   
  

Gode liv skapes der vi oppholder oss; i hjemmet, på jobb, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger, og i 

nærmiljøet. Vår livsstil, hvordan vi velger å leve, får betydning for hvordan vi har det senere i livet. Hver 

innbygger har selv hovedansvaret for egen helse og livskvalitet. Samtidig har vi som kommune et særlig 

ansvar for å legge forholdene til rette for at alle motiveres og gis mulighet til å ta best mulige valg for seg 

selv og de rundt seg.  

Vår viktigste ressurs er menneskene som bor her og barn og unge er framtida vår. For å lykkes med å skape 

et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge mer vekt på 

forhold i omgivelsene som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av 

mening.  

Kulturens voksende rolle i den moderne samfunnsutviklingen, og kulturens betydning for menneskelig 

identitet og livskvalitet, er viktig i fremtidens Røst. Røst skal gjennom arbeidet med å planlegge Via 

Querinissima til kulturhovedstadsåret 2024 fremstå som et mer internasjonalt og inkluderende 

lokalsamfunn.   

Kultur er avgjørende for å bringe mennesker med ulik bakgrunn og ulike meninger sammen i en felles 

offentlighet. Kultur etablerer møteplasser, og binder folk sammen på tvers av lag og foreninger. 

Befolkningens internasjonale og kulturelle mangfold skal gjenspeiles i øyas kulturliv. Røst skal bli et 

samfunn der alle kulturuttrykk gis rom og muligheter for utvikling, utfoldelse og aktivitet, for amatører og 

profesjonelle og for alle aldersgrupper.  

7.7.1 Mål  

Kulturaktivitet (inklusive idrett) skal binde befolkingen sammen på tvers av alder, kjønn, funksjonsnivå og 

bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en grenseløs og meningsfull fritid.  
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7.7.2 Strategi   

Ildsjeler, organisasjoner og offentlige forvaltere inngår i et sterkt og nært samarbeid.  

 

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst er et inkluderende og 
mangfoldig kultursamfunn  

• Ifølge planstrategien skal kulturplan utarbeides i 2021 og 

2022. Planen vil legge føringer for videre arbeid med 

kultursektoren.   

• Røst styrke båndene til Europa gjennom prosjektet Via 

Querinissima.   

• Alle, særlig barn og unge, skal gis anledning til å delta i og 

oppleve kulturelle aktiviteter, herunder økt tilgang til flere 

kultur- og idrettsarrangementer   

• Gjøre deltakelse i kulturlivet tilgjengelig for alle. Prioritere 
tilskuddsmidler til «mangfoldsgruppens» deltakelse i 
arrangementer.  

Frivilligheten er grunnpilaret i 
Røstsamfunnet og skaper et godt og 
attraktivt lokalsamfunn  

• Tilrettelegge for frivilligheten  

• Opprette en frivillighetssentral   

• Arbeidet med å tilpasse «Leve hele livet- reformen» til 

lokale forhold, slik at kommunen fokuserer på å utvikle et 

bedre samarbeid og mobilisere den frivillige innsatsen inn 

mot tjenestene.  

• Arbeide for rekruttering av frivillige  

• Utvikling av felles møteplasser for frivillige og off. 

virksomhet  

• Bedre info utad om hva som finnes av frivillig tilbud i 
kommunen  
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På Røst er barn og unge framtida 
vår og vårt viktigste 
satsningsområde  

• Alle barn og unge som vokser opp på Røst er røstværinger 

og skal inkluderes i vårt mangfoldige fritidstilbud og anlegg 

for organisert og egeninitiert aktivitet, der barn og unge får 

mulighet til mestring og utvikling av egne ferdigheter i 

sosialt samspill med andre. Samarbeid med frivilligheten er 

også en viktig del av dette.  

• Røst tilby åpen dør til oppvekstsenteret  

Voksne og eldre innbyggere er 
kommunens byggesteiner  

•  Røst skal være en god kommune å leve og bli gammel i, 
og vi tar mål av oss om å være en alders- og 
generasjonsvennlig kommune som oppfordrer til aktiv 
aldring og samhandling på tvers av generasjoner og miljø.  

 •  Kommunen vil legge til rette for økt samarbeid med det 
frivillige, for å oppnå målet om en meningsfull hverdag for 
alle. Samarbeid for å skape kontakt på tvers av 
generasjonene er et satsingsområde.  

Røst er et samfunn som fremmer 
god livskvalitet, fellesskap, 
identitet, vennskap og samhold  

•  

•  

Røstsamfunnet møter alle på en måte som fremmer 

likeverd og medbestemmelse.  

Det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk aktiv hverdag 
for alle i lokalsamfunnet.  

 •  Røst kommune skal legge til rette for et forutsigbart 
samarbeid med frivillig sektor.  

 •  Satsing på helsefremmende arbeid i barnehage og skole 
bidrar til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for 
barn, elever og ansatte.  

 •  Røstsamfunnet skal bekjempe ensomhet.   

 •  Utvikle grøntområder og sosiale møteplasser.    

 •  Tilrettelegge for flere varierte fritidsaktiviteter i 
kommunen slik som kino, paintball mm.     

Bærekraftsmål: 3 God Helse, 4 god utdanning, 10 mindre ulikhet, 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn  
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7.8 Tjenester i kommunal organisasjon   
  

I barne- og ungdomsårene er foresatte, barnehage og skole sentrale, mens i voksenlivet er trygghet 

for barna, bolig og arbeid viktig. Alderdommen preges av livet som er levd, de sosiale relasjoner som 

er bygd, livets opp- og nedturer og helsesituasjon.  

Mennesker i alle livsfaser, og med ulike forutsetninger, skal ha tilgang på ren natur og et sunt og trygt 

nærmiljø som fremmer trivsel, mestring og tilhørighet. Grunnlaget for gode levevaner legges i barndommen. 

Et godt bomiljø, venner og familie, et mangfold av fritidsaktiviteter, møteplasser og deltakelse, er alle 

forhold som påvirker livsglede og helse. På Røst har vi en sterk identitet til stedet, folket og øyas historie. 

Røst kommune skal håndtere virksomheten på en effektiv og god måte og samtidig legge til rette for 

fremtidige utfordringer, muligheter og løsninger. Drifts- og investeringsnivået skal være i samsvar med 

målsetting om langsiktig økonomisk bærekraft.  

Vi skal jobbe kontinuerlig og framtidsrettet for at de som ønsker det, skal få bo hjemme så lenge som mulig, 

og vi skal tilby gode tjenester for de som ikke lenger kan det. Trivsel, forebygging, og sosiale og 

miljømessige forhold er alle viktige for folkehelsen. Hver enkelt har selvstendig ansvar for egen helse, men 

helhetlig planlegging og koordinering vil gjøre det lettere å gjøre de gode valgene.   

Røst er et trygt sted å vokse opp på, og vi skal sørge for at det fortsetter å være det. Ungene skal oppleve 

tilhørighet, de skal få prøvd seg på ulike utfordringer, og de skal oppleve mestring i sin oppvekst.  

Lokal styring over areal, ressurser og verdiskaping i lokalsamfunnet kan være både givende og utfordrende 

når forholdene er så små som de er på Røst. Dette får vi best til gjennom at vi alle bidrar til et godt demokrati 

og samskaping.   

Røst kommune preges av en ansvarlig holdning, og samarbeidet mellom politisk nivå, administrasjon og 

andre myndigheter er godt. Det er et godt samarbeid mellom politisk nivå, administrasjon og lokalt 

næringsliv. Samarbeid og medvirkning og involvering på alle plan er viktig for utvikling av og fremdrift i 

samfunnet. Røst kommune har gode kommunesamarbeid for å kunne gjennomføre lovpålagte oppgaver. 

Røst kommune er en del av Lofotrådet, og det er et utstrakt samarbeid med Bodø kommune. Kommunen 

deltar også i andre samarbeidskonstellasjoner for å levere gode tjenester til innbyggerne og for å utvikle 

kommunen på best mulig måte.  
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7.8.1 Strategi  

Organisasjonen har fokus på innovasjon, og kommunen skal være aktiv, strategisk tenkende og tydelig.  

Medarbeiderne skal bidra med engasjement, kunnskap og erfaring.  

Ifølge planstrategien skal helse- og omsorgsplan utarbeides i 2022. Denne skal sette mål for tjenestene 
innenfor helse og omsorg. En overordnet oppvekstplan skal også utarbeides i 2022. Denne skal sette mål 
for tjenestene innenfor oppvekstområdet.  

 

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst kommune er en 
fremtidsrettet og attraktiv 
arbeidsplass  

• Tar i bruk «det gode liv i et øysamfunn i vekst» som visjon, og 

klargjør hvilke verdier og kvaliteter vi vil vektlegge, ta vare på og 

videreutvikle.  

• Kommunen er en tydelig, ærlig, forutsigbar og løsningsvillig          

organisasjon.  

• Kommunen vektlegger faglig dyktighet, sikre innovativ 

organisasjonsutvikling og ha strategier for å rekruttere og beholde 

dyktige arbeidstakere.  

• Bruker kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi og har fokus 

på å involvere brukerne i utviklingen av tjenestene.  

• Arbeider aktivt, legger tydelige premisser og fremmer godt 

forberedte krav i møte med regionale og statlige myndigheter.  

• Rekrutterer gode fagfolk, er nytenkende og framoverlent i 
rekruttering.  

På Røst er tjenestene 
forutsigbare og utviklingsrettet  

• Har allsidig kompetanse og vektlegger faglig utvikling.  

• Har gode systemer og styringsverktøy.  

• Har en målrettet ressursbruk og forvaltning med utgangspunkt i        

oppdaterte planverktøy.  

• Har rett og mangfoldig kompetanse på rett plass.   

• All kommunal virksomhet tilstreber de mest klimavennlige 

løsningene.  

• Løfter fram og prioriterer étt større og langsiktig innovasjons- eller 
utviklingsprosjekt hvert år.  
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 •  Røst kommune tilstreber å bruke lokale bedrifter ved kjøp av 
offentlige tjenester.  

 •  Ifølge planstrategien skal helse og omsorgsplan utarbeides i 2022. 
Planen vil legge føringer for videre arbeid og mål for helse og 
omsorg.  

 •  Ifølge planstrategien skal overordnet oppvekstplan utarbeides i 
2022. Planen vil legge føringer for videre arbeid og mål for 
oppvekstsektoren.   

Røst kommune skal håndtere 
virksomheten på en effektiv og 
god måte og samtidig legge til 
rette for framtidige 
utfordringer, muligheter og 
løsninger.   

•  

•  

•  

Gode tjenester markedsføres. Tjenester som oppleves som mindre 

gode, skal utbedres.  

Digitale tjenester skal utvikles.  

Planverk skal ajourholdes.  

Kvalitet er et mål i alle 
kommunens tjenester  

•  

•  

  

Ha størst mulig grad av brukermedvirkning i tjenestene.  

Igangsette egne og delta i regionale/nasjonale utviklingsprosjekter 
som har som formål å fremme kvalitet i tjenestene.  

Drifts- og investeringsnivået 
skal være i samsvar med 
målsettingen om langsiktig 
økonomisk bærekraft.  

•  

•  

Styringsdokumenter og planverk må brukes aktivt for å sikre gode 

økonomiske prioriteringer.  

Alle nye tiltak skal vurderes i et langsiktig og bærekraftig 
perspektiv.  

    

Organisasjonen skal ha fokus 
på innovasjon. Politikere, 
tillitsvalgte og ansatte skal 
bidra med engasjement, ny 
kunnskap og erfaring.  

• Kompetanseplan for hele organisasjonen skal utarbeides for å sikre 

god rekruttering.  

• Kompetansen i organisasjonen skal stadig videreutvikles.  

• Tverrfaglig helsefremmende og forebyggende tiltak skal prioriteres.  
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Røst kommune skal være en 
åpen kommune og være god på 
informasjon og 
kommunikasjon.   

• Involvere innbyggerne.   

• Barn og unge skal erfare at de blir lyttet til og har reell innflytelse i 

utviklingen av Røst.  

• Aktiv bruk av sosiale og andre medier.  

• Klarspråk vektlegges.  

• Saksbehandlingen skal være effektiv og forsvarlig, og 
demokratiske prinsipper i forvaltningen skal sikres.  

Bærekraftsmål: 3 god helse, 4 god utdanning, 5 likestilling mellom kjønnene, 8 anstendig arbeid og 

økonomisk vekst, 13 stoppe klimaendringene, 17 samarbeid for å nå målene  

    
7.9 Regional tilhørighet og interkommunalt samarbeid  
  

Regional tilhørighet og interkommunalt samarbeid er sentrale tema når det gjelder vurdering av hvordan 

Røst kommune kan rigge seg for å bli en best mulig tjenesteleverandør for framtida. Det politiske 

samarbeidet i regionen er godt, og helt nødvendig for en liten kommune som Røst. Mange politiske saker 

blir styrket gjennom å bli løftet videre via regionrådet.  

  

Slik vil vi ha det  Slik gjør vi det  

Røst kommune samarbeider med 
andre kommuner og virksomheter 
gjennom ulike avtaleformer, 
interkommunale selskap, 
interkommunalt politisk råd og 
aksjeselskaper for å bli en best 
mulig tjenesteleverandør for 
innbyggerne  

•  Samarbeidet som Røst kommune har med andre 
kommuner og virksomheter, er omfattende. Dette er et 
mangfoldig tema, og det er behov for en kartlegging av 
status og en strategi for Røst kommune som kan peke på 
aktuelle framtidige prioriteringer.   
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På Røst arbeider vi alltid for 
regionale samarbeid for å kunne gi 
gode tjenester til innbyggerne og 
utviklingsmuligheter generelt    

 •  Øykommuneprosjektet - samarbeid med Værøy og  

Træna   

I øykommuneprosjektet har regional tilhørighet og 

interkommunalt samarbeid vært ett av mange tema. 

Dersom man lykkes med ekstern finansiering av 

prosjektets fase 2, vil sannsynligvis regional tilhørighet 

og interkommunalt samarbeid få større fokus enn 

prosjektets fase 1.  

  

Bærekraftsmål: 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, 13 stoppe klimaendringene, 17 samarbeid for å nå 

målene  

  

    

 


