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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn  
Røst er et fiskeriavhengig samfunn med lang og sterk historie/tradisjon særlig på tørrfiskproduksjon. 

For at samfunnet i fremtiden skal være robust og næringen ha nødvendig driftsgrunnlag, er det 

nødvendig med mer systematisk og målrettet arbeid for bedrede rammebetingelser for 

fiskerinæringen/industrien og samfunnet. 

For å gi en strategisk næringsplan legitimitet og relevans, involveres næringslivet slik at strategier og 

tiltak har god forankring hos de som planen skal virke for. 

Planen gis status som en kommunedelplan som skal følges av en handlingsdel som rulleres årlig, noe 

som gjør det enklere å fange opp endringer i behov og utfordringer i ulike næringsgrupper. En 

kommunedelplan følger plan- og bygningsloven sine krav til planprosess og skal sikre bred 

medvirkning.  

Strategisk næringsplan for Røst utarbeides i hht. relevante føringer, samt kommunens egne vedtak, 

retningslinjer og planer som har relevans for næringsutvikling. 

 

1.2 Målsetting  
Hovedformålet med strategisk næringsplan er å lage én overordnet plan for alle næringer der de 

ulike næringene synliggjøres i egne kapitler. Planen vil legge særlig stor vekt på fiskeri- og 

sjømatnæringen, samt reiseliv. Et annet viktig område i næringsplanen vil være rammebetingelser. 

Eksempler på dette er samferdsel, kommunikasjonstilbud, infrastruktur og økonomiske virkemidler. 

Strategisk næringsplan har et tiårsperspektiv. 

 

1.3 Planprosess og medvirkning 
Planprogram vedtatt i Formannskap og Kommunestyre den 24.04.2018. Kommunestyret har 

overordnet ansvar for kommunedelplanen og Formannskapet har styringsansvaret. Formannskapet 

oppnevnte en arbeidsgruppe sammensatt av politikere, næringslivsrepresentanter og Røst 

kommune. Denne var ledet av ordfører og bestod av: 

 Tor Arne Andreassen, ordfører 

 Hanne Ødegård, politisk representant  

 Torill Jørgensen, landbruk 

 Stein H. Karlsen, fiskerne 

 John Bjarne Holm, fiskeindustrien  

 Harjeet Jassal, reiselivsnæringen  

 Inge Albriktsen, rådmann 

Næringssjef Hilde Grimstad har vært sekretariat, prosess- og prosjektleder. Det har vært avholdt tre 

temamøter samt åpent møte med workshop. Informasjon om møtene har vært gitt i Røst Radio, i 

åpne grupper på Facebook og ved direktehenvendelser til bedrifter og ressurspersoner i kommunen i 

tillegg til oppslag på butikk, fergekai, flyplass og hos bedrifter. Oppmøtet har variert, men det har 

kommet gode innspill som er tatt inn i planarbeidet.  

 

  



 

3 
Strategisk næringsplan for Røst 2019-28 – manuskript, høringsutkast 

3 2 Overordnede føringer 

2 Overordnede føringer  

2.1 Kommuneproposisjon  
Kommunesektoren forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i landets økonomi, 

herunder rundt 19 % av samlet norsk sysselsetting. Drøyt 18% av fastlands-Norges 

bruttonasjonalprodukt produseres i kommunesektoren. Dette fremkommer i «Prop. 88 S (2017–

2018)» hvor regjeringen presenterer sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget 

for det kommende året. Fra innledende kapittel heter det blant annet:  

«(...) Kommunenes utgifter til velferdstjenester øker som følge av flere tjenestemottakere, bedre 

tilbud og nye krav fra innbyggerne. Med den foreslåtte inntektsveksten legger regjeringen til rette for 

en styrking av det kommunale tjenestetilbudet.  

Handlingsrommet i økonomien framover forventes å bli klart mindre enn det som har vært tilfelle de 

siste tiårene. Strammere økonomisk handlingsrom vil presse fram mer effektive løsninger i 

kommunesektoren. Offentlig sektor må forenkles, og arbeidet med innovasjon må forsterkes. Ny 

teknologi kan bidra til en enklere hverdag for næringsdrivende, innbyggere og offentlig ansatte og er 

avgjørende for å sikre velferden i årene framover». 

Det er liten grunn til at Røst kommune kan gjøre regning med at andelen frie inntekter vil øke. Det er 

forventninger til effektivisering og at kommunesektoren i større utstrekning enn i dag samarbeider 

på tvers av kommunegrenser om oppgaveløsning for å ta ut stordriftsfordeler.  

 

2.2 Nasjonal Transportplan (NTP) 
Fergesambandet til og fra Røst forvaltes av Statens vegvesen som lyser ut oppdraget. Vegprosjekter 

på Røst er inntil videre ikke et relevant område.  

Røst kommune vedtok en fiskerihavneplan i 1998 med følgende overordnete målsetting:  

«...å utvikle Røst fiskerihavn slik at den kan være et tjenlig instrument som kan bidra til å sikre og 

utvikle nærings- og velferdstilbudet for alle som henter sitt levebrød her. Røst Fiskerihavn skal styrke 

sin posisjon på regionale og nasjonalt plan og gradvis utvikles til en havn med høy standard og god 

infrastruktur».  

I NTP inngår også Kystverket som sektormyndighet. Røst har tre delprosjekter inne på tiltakslisten: 

 Ny liggehavn: Foreslått etablert på yttersiden av Gleaveien ut til Glea. Havna er planlagt 

utdypet til kote -6 sjøkartnull. Sprengstein fra utdypingene skal benyttes som kjernemasser i 

moloer og til noe utfylling i tilknytning til liggehavna. Løsmasser fra mudring som ikke er 

egnet for oppbygging av molo, skal deponeres i strandkantdeponi ved Glea.   

 Utdyping av innseilingen: Tre grunner i innseilingen skal utdypes ned til kote -7 og massene 

skal benyttes i molokjerner  

 Skjermingsmoloer på henholdsvis 270 og 560 meter: Etableres i ytre del av innseilingen, 

sørvest for innseilingen i havna. Valgt løsning består av en todelt løsning som både gir 

rolighet i havna samtidig som den ikke forhindrer eksisterende seilingsmuligheter.  

I tillegg kommer nymerking av hele innseilingen til Røst havn, tilsammen 13 objekter. 

Havneprosjektene ligger inne i planperioden 2024-29. Fiskerihavnetiltakene er kostnadsberegnet til 

157 millioner kroner, i tillegg kommer farledsprosjektet som er kostnadsberegnet til 42 millioner 

kroner.  
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2.3 Fylkesplan for Nordland  
Fylkesplan for Nordland er en overordnet regional plan for den helhetlige utviklinga i fylket. Den er 

førende for nye regionale planer som utarbeides i Nordland, og for alle aktører som jobber med 

regional utvikling. Revidering av fylkesplanen vurderes hvert 4. år i forbindelse med utarbeiding av 

regional planstrategi.  

Handlingsprogrammet til Fylkesplan for Nordland 2013-2025 er «Utviklingsprogram Nordland». 

Målområdene er: 

 Livskvalitet  

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

 Verdiskaping og kompetanse 

 

2.4 Røst kommunes kommuneplan 
Kommuneplanen for 2007-2019 har følgende visjon:  

«Røst – et kystsamfunn med arbeids, trygghet og trivsel for alle, tuftet på tradisjon og med blikket 

mot fremtida». De overordnete målsettingene er: 

 Røst kommune skal i samarbeid med næringslivet legge til rette for å ivareta og utnytte våre 

rike naturressurser, slik at vi får et aktivt og handlekraftig næringsliv. 

 Røst kommune skal gi gode tjenestetilbud og aktiviteter til alle, med vekt på lokal tilhørighet.   

Det er tre innsatsområder: Trivsel/omsorg, næringsutvikling og livslang læring. På området 

næringsutvikling er det definert delmål for fiskeri, landbruk, reiseliv/turisme, miljø, bosetting, 

kvinnesatsing, arealplan og infrastruktur.   
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3 Økonomiske rammebetingelser  
Kommunens inntektssystem 

Kommunenes inntekter består i hovedsak av tre inntektskilder: skatteinntekter, statlige overføringer 

og brukerbetalinger. Overføringene er dels generelle og dels øremerkede tilskudd til spesielle formål. 

I tillegg har kommunene anledning til å kreve inn skatt på eiendom. Skatteinntekter og 

rammetilskudd er frie inntekter og utgjør mellom 2/3-del og 3/4-del av en kommunes inntekter.  

 

Figur x Illustrasjon av kommunenes inntektskilder. Kilde: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommuneokonomi/  

Kommunens utgifter er fordelt på de ulike sektorene slik de fremkommer i figuren under. 

Budsjettåret 2019 er brukt som eksempel. Lovpålagte oppgaver innenfor oppvekst, helse og omsorg 

er de største områdene.    

 

Figur x Illustrasjon av kommunenes utgifter fordelt på ansvarsområder. Kilde: Økonomiplan 2018-21  
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Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Det er ingen entydig definisjon på hva 

utviklerrollen innebærer, men ofte inngår planlegging for vekst eller omstilling, tiltak for 

næringsutvikling og arbeids- og oppvekstmiljø i vid forstand. Kommunens økonomiske handlingsrom 

har betydning for hvilke tiltak som kan etableres og driftes i egenregi.  

Overføringer og finansiering knyttes til standard, innhold og omfang på offentlig tjenestetilbud, og 

ofte knyttet til brukerrettigheter. Når en kommune tilføres nye oppgaver uten at det følger med 

finansiering eller at nye oppgaver skal erstatte andre, blir ressursallokering en problemstilling og det 

blir utfordrende å prioritere.  

 

Rammebetingelser for næringsutviklingsarbeid  

Å avsette midler til nærings- og samfunnsutvikling krever en politisk prioritering. 

Næringsutviklingsarbeid er ingen lovpålagt oppgave og ikke alle kommuner ser behovet for å ha 

dedikerte ressurser for formålet. Noen steder har kanskje næringslivet en organisatorisk overbygning 

som ivaretar næringspolitiske interesser, utviklingsoppgaver og akkvisisjonsarbeid.   

Kommunen mottar årlig regionalpolitiske midler som overføres fra fylkeskommunen og denne 

kapitalen tilføres næringsfondet. Kapitalbehovsgrenser og krav til at offentlige tilskudd ikke skal ha 

en konkurransevridende effekt, setter begrensninger for hvor store prosjekter eller 

utviklingsarbeider som kan delfinansieres.  

Virkemiddelapparatet består av ulike fonds og finansieringstilbud hvor små eller store 

bedriftsutviklingstiltak kan søke tilskudd og lån, for eksempel hos Innovasjon Norge.  

Det finnes ulike ordninger for finansiering og organisering av grunnlagsinvesteringer som kommer 

samfunnet til nytte fordi det representerer en standard- eller kapasitetsøkning, eller annen 

tilrettelegging for vekst. Investeringen må ha samfunnsnytte, eksempelvis ved potensial for flerbruk 

eller positive ringvirkninger til samfunn og øvrig næringsliv. For større investeringer som et teknisk 

bygg eller anlegg, industriområde, kaianlegg eller liknende kan OPS (offentlig-privat samarbeid) være 

en egnet finansieringsform. Er det geografiske nedslagsfeltet større enn en enkeltkommune kan 

organisering i et IKS eller kommunalt AS være formålstjenlig.  

Forøvrig finnes det en rekke ulike finansieringskilder for prosjekter både i offentlig og privat regi. 

Prosjektorganisering skiller seg fra en driftsfunksjon som gjerne har et langsiktig perspektiv. 

Utviklingstiltak er en såkalt «myk investering», er tidsavgrenset og skal oppnå på forhånd definerte 

målsettinger. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettete virkemidler. Fylkeskommunen har 

finansieringsordninger for offentlig (kommunal) tilrettelegging, samarbeidsprosjekter, 

grunnlagsinvesteringer eller infrastruktur.  
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4 Statusbeskrivelse og utviklingstrekk 

4.1 Befolkning og bomiljø 

4.1.1 Demografi og befolkningsframskrivinger  
Røstværinger er kjent for å være et åpent og gjestfritt folk hvor besøkende blir tatt godt imot. 

Befolkningsutviklingen på Røst har vist en svak nedadgående tendens de siste årene. Siden 

årtusenskiftet har antall barn og unge vært fallende, og dette vil forsterke befolkningsnedgangen 

ytterligere fremover. Befolkningstallet er avgjørende for opprettholdelse av et forsvarlig offentlig og 

privat tjenestetilbud. For skole og barnehage har det stor faglig og sosial betydning at antallet elever 

er over en kritisk masse1. Det samme gjelder helse- og sosialtjeneste, samferdselstilbud, osv.  

 

Figur x Aldersfordelt befolkningsutvikling siden 1990. Kilde: SSB 

Gjennom hele tidsperioden er det en lav ubalanse i kjønnsfordelingen på Røst. Nominelle forskjeller 

er naturlig nok større i gruppene som har størst aldersspredning og flest personer.  
 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Menn 330 350 345 302 312 280 258 

Kvinner 301 343 321 300 300 265 259 

SUM 631 693 666 602 612 545 517 

Endring i %             9,8             -3,9             -9,6              1,7          -10,9             -5,1  

Tabell x Befolkningstall på Røst 1990-2018, kjønnsfordelt. Kilde: SSB 

Arbeidet med nærings- og bostedsutvikling må innebære tiltak som er særlig rettet mot 

barnefamilier og yrkesaktive. Røst-samfunnet må drive aktiv rekruttering av arbeidskraft, og i tillegg 

                                                           
1 Begrepet «kritisk masse» er hentet fra nettverksøkonomien, og er å forstå som den mengden som skal til for 
at selvforsterkende effekter kan oppstå. Her er begrepet brukt mht. det antall elever som trengs for at ikke 
kvaliteten utfordres både på det (skole-)faglige og sosiale miljøet.  
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til at man ønsker at Røstværinger tar med familien hjem igjen etter avsluttet utdanning, trengs 

innflytting.  

Statistisk sentralbyrå sine modeller for befolkningsframskriving tar inn faktorer som høy eller lav 

fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Modellen bygger på lange tidsserier og 

erfaringstall. Under illustreres 9 alternativer for Røst.  

 

Figur x Befolkningsframskrivinger, 9 modeller. Bokstavforkortelsene viser antatt nivå der L=lavt, 

0=null, M=middels og H=høyt. I rekkefølge gjelder det faktorene reproduksjonsrate (fruktbarhet), 

levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Kilde: SSB 

Frem mot år 2040 viser alle modellalternativene nedgang i folketallet. Framskrivingsalternativet som 

tilnærmelsesvis opprettholder dagens folketall, innebærer ingen fraflytting. Fraflytting gir størst 

negativt utslag i alle modellalternativer. For Røst vil derfor konsekvensen være videre 

befolkningsnedgang dersom det ikke iverksettes tiltak som gir tilflytting2.  

Negativ befolkningsutvikling til tross; Røst har et høyt aktivitetsnivå i bygdas kulturliv med sang og 

musikk, idrett og friluftsliv, foreningsliv og arrangementer. Mange fremhever kultur og friluftsliv som 

viktige faktorer for livskvalitet. Å opprettholde nivå og variasjon med synkende folketall kan bli 

utfordrende.  

Parallelt med at det arbeides med bolyst og næringsutvikling, kan det være gode grunner for å 

vurdere tiltak for å kompensere for et ikke-fungerende boligmarked. Ved utgangen av 2018 er det 

over 80 eneboliger som står mer eller mindre tomme. Noen står og forfaller, andre brukes noen 

                                                           
2 For sammenlikningens skyld nevnes at tilsvarende framskriving for landet som helhet viser + 14,4 % 
befolkningsvekst fra 2018-40 i MMMM-alternativet og + 3,7 % i MM00-alternativet. Om man går 22 år tilbake i 
tid til 1996 har befolkningsøkningen i Norge vært 21,2 % frem til 2018. Innenlands flytting gir ingen utslag på 
nasjonale tall. Framskrivingsmodellene viser at både Norge og Røst er avhengig av innvandring. 
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dager i året som fritidsboliger. Samtidig er det vanskelig å skaffe bolig for tilflyttere og 

sesongarbeidskraft.  

Prisnivået på boliger som legges ut for salg er svært lavt sammenliknet med resten av Lofoten, eller 

på fastlandet, selv for relativt nye bygg. Både renovering og nybygg har en merkostnad på grunn av 

kostbar transport samt behov for innpendling av arbeidskraft. Det er vanskelig å komme i inngripen 

med situasjoner der selgere av boliger på Røst velger en kjøper som vil bruke boligen som fritidsbolig 

og overbyr en som er/vil bli fastboende. Innføring av boplikt er et strengt virkemiddel, men kan 

vurderes. Det kan også vurderes hvilke muligheter man har for å innføre en overgangsordning 

(karenstid eller klausul) for perioden mellom fraflytting og boligsalg.   

 

4.1.2 Generelt om sysselsetting og ledighet  
Fiske og fiskeindustri er hovednæringsvei på Røst. Industrien har store sesongsvingninger og der 

tilhørende innpendling av arbeidskraft. De lokale aktørene er klar over betydningen av å tilby helårig 

sysselsetting til ansatte som er bofast på Røst. Næringslivet forøvrig er begrenset hva gjelder 

handverker- og servicetilbud. Reiselivsnæringen har generelt et vekstpotensial på Røst og det er flere 

aktører som arbeider med produktutvikling og har etableringsplaner.  

Å arbeide for sysselsettingsvekst innebærer også arbeid for befolkningsøkning. Da må etterspørselen 

etter arbeidskraft synliggjøres og det må være en samtidighet i publisering av arbeidstilbud til flere 

slik at også par/familier kan søke. Ved nærmere samarbeid mellom bedrifter og virksomheter i 

virksomhetsplanleggingen, kan man ta ned risiko. 

Det generelle bildet av arbeidsmarkedet på Røst er at privat sektor er sterk. Ledigheten er relativt 

sett lav, men det er mange deltidsstillinger. Over året er det svingninger i arbeidskraftbehovet fordi 

behovet for sesongarbeidskraft er stort og grad av innpendling høy.  

Utviklingen på landsbasis har over flere år gått i retning av økte kompetansekrav i de fleste yrker. Én 

konsekvens av dette er blant annet at mange arbeidsplasser for unge under 18 er forsvunnet. 

Eksempelvis er det 18-årsgrense for enkelte varer i dagligvarehandelen, noen yrker krever førerkort 

for bil, flere yrkesgrupper har krav til fagutdanning og tilsetter ikke ufaglærte.   

Et virksomhetsområdet som er stort og voksende på landsbasis er såkalte KIFT-næringer, dvs. 

kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Slike virksomheter sysselsetter personer med 

utdanning på høgskole- og universitetsnivå, eks. jurister, økonomer, ingeniører, osv. 

Næringsstrukturen på Røst tilsier at arbeidsmarkedet for slik kompetanse mangler i dag, særlig i 

privat sektor. I noen grad er slike virksomheter lite stedbundne og kan jobbe i nettverk, noe som 

åpner for etableringer dersom man legger til rette for det.  

 

Utfordringer: Befolkning og bomiljø 

 Snu negativ utvikling i folketall 

 Beholde både ildsjeler og kompetanse i Røstsamfunnet 

 Røst har ikke et godt fungerende boligmarked  

 Bedre økonomiske rammebetingelser for bedriftsrettete tiltak, samarbeidstiltak og 
sektorovergripende tiltak.  

 Arbeide for infrastrukturtiltak som har et langsiktig perspektiv og utviklings-/vekstpotensial 
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4.2 Næringsliv og samfunn 

4.2.1 Fiskerinæringen  
Sammenhengen mellom folkemengde og arbeidsplasser er sterk. På Røst har alltid fiskeriene vært 

bærende for samfunnet. Siden årtusenskiftet ser man at befolkningsutviklingen har vært negativ, og 

både manntallsførte fiskere og fiskeflåten er redusert i antall. Likevel har kvantum ilandført fangst 

økt totalt sett, og kvantumet landet av hjemmeflåten har vært så og si uendret selv med reduksjon i 

flåten. Ressursgrunnlaget har alltid hatt svingninger, og rammebetingelsene har endret seg både for 

fangstleddet og landindustrien.  

Fangstleddet i kommunen består av aktive fiskere og fartøy med Røst som hjemmehavn. Disse 

sysselsetter aktive fiskere og kvoteeiere som drifter egne fartøy, samt mannskap som arbeider for 

lott. Noen har også sysselsetting knyttet til selskapet fartøyet er registrert i, eller på land med 

støttefunksjoner som f.eks. egning og redskapsservice. Ved utgangen av 2018 har et delvis lokalt eid 

større rederi et fartøy med Røst som hjemmehavn. 

Det har vært gitt kondemneringstilskudd i flere runder for å kombinere kapasitetstilpasning med en 

fornyelse og strukturtilpasning av fiskeflåten slik at det skapes bedre grunnlag for lønnsomme 

enheter. Siste var på begynnelsen av 2000-tallet med utbetaling av kondemneringstilskudd til 

kystfartøy under 15 meter. Figuren under viser at Røst-flåten hadde en nedgang på tilsammen 11 

fartøy under 10,99 meters lengde fra 2003-04. Ved å kondemnere båt og avhende kvote fikk eieren 

økonomisk kompensasjon. Mange eldre sjarkfiskere i Nordland med små fartøy benyttet seg av 

ordningen, det samme gjorde yngre fiskere som oppgraderte fra gammelt og ukurant til nytt fartøy. 

Grafen under viser utviklingen i Røstflåten siden år 2001. Antall fartøy og fordeling på lengdegrupper 

leses av på venstre y-akse. Antall yrkesfiskere leses av på høyre y-akse og utviklingen vises i grønn 

heltrukket linje.  

 

Figur x Antall fartøy fordelt på lengdegrupper leses av på venstre y-akse. Antall fiskere på Blad B 

leses av på høyre y-akse. Kilde: Fiskeridirektoratets Merkeregister og Fiskeridirektoratets 
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Figur x Kvantum landinger på Røst fordelt på hjemme- og fremmedflåten leses av på venstre y-akse. 

Røst-flåtens (hjemmeflåtens) andel i % av totalt landet kvantum på Røst leses av på høyre y-akse. 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister. 

Selv om kvantumet fangst som hjemmeflåten har landet på Røst er forholdsvis stabilt i tidsperioden, 

er den relative andelen gått ned. Figuren over illustrerer f.eks. at drøyt 38% av landingene på Røst i år 

2000 ble levert av hjemmeflåten, mens denne andelen er redusert til ca. 20% i 2017. Etablering av 

Jangaard-anlegget rundt 2006 førte ikke til noen stor økning av totalt kvantum landet fangst på Røst 

da, men da de startet eget mottak i 2010 ble økningen betydelig. Finanskrisen og «torskekrisen» i 

2009 hadde også stor betydning i lag med konkurransesituasjonen fra anlegg i Vesterålen med 

sløyelinjer. 

Tradisjonelt er ikke fiskeriene et næringsliv som krever høy formell kompetanse, men dette er i 

endring. For fiskere stilles det krav både til nautisk kompetanse, sikkerhetskurs og det er yrkesfaglige 

studieretninger på naturbruk. På landsiden vil industrien ha fordeler av formell kompetanse på 

administrasjon, marked og finans. I produksjonen kan det være behov for ulik fagkompetanse på 

områder som prosess, it, elektro, vvs, for å nevne noen. Sysselsettingstall fra fiskeindustrien på Røst 

viser at omfanget av helårige arbeidsplasser er betydelig større hos de lokalt eide anleggene. En 

bedriftsøkonomisk optimal tilpassing skulle kanskje tilsi at man permitterte ansatte større deler av 

året, eller utelukkende dimensjonerte arbeidsstokken etter toppsesonger og pendlet inn 

(utenlandsk) arbeidskraft ved behov. Bedriftene har imidlertid vist en evne til driftstilpassing for å 

bestrebe høyest grad av helårig sysselsetting. I tillegg har flere anlegg arbeidet med videreforedling, 

produktutvikling og merkevarebygging som også har bidratt til høyere verdiskaping på landet råstoff.  

Det er flere utviklingstrekk som gjør at fiskeindustrien på Røst ser utfordringer for fremtiden. 

Konkurransen om råstoffet øker. Fremmedflåtens betydning for Røst er stor i dag og kan bli større i 

fremtiden. Røst må klare å beholde og helst øke hjemmeflåten samt være mer attraktive for 

fremmedflåten. Om man holder pris på førstehåndsomsetningen utenfor fordi dette er 

bedriftsstrategiske vurderinger, vil fasiliteter for flåte og mannskap være med på å bestemme hvor 

fangst landes. På dette området har Røst som fiskerihavn et forbedringspotensial.  

 -
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Aktørene i næringslivet samarbeider seg imellom og i lag med kommunen, i arbeidet for bedre og 

mer langsiktige rammebetingelser. Tema man fokuserer på er konsekvenser av varslet nedgang i 

kvoter, nedgang i hjemmeflåten og rekruttering til fiskeriene, omsettelighet av kvoter og tempo i 

eierkonsentrasjon på flåte og ressurs (kvoter), geografisk uheldige utslag av ulike 

stimuleringsordninger, for å nevne noen forhold. Dette arbeidet må videreføres og gjerne forsterkes 

ved å knytte til seg allianser, fremskaffe dokumentasjon som underbygger krav om næringspolitiske 

endringer for ressursforvaltningen av et fornybart nasjonalt fellesgode.  

 

Utfordringer: Fiskerinæringen 

 Rekruttering til fiskeryrket 

 Røst fiskerihavn trenger oppgradering av tilbud og service til både hjemmeflåten og 
fremmedflåten  

 Næringspolitisk samarbeid om rammevilkår for landbasert virksomhet generelt og for 
tørrfisknæringen spesielt 

 Driftsgrunnlag for andre arter enn torskefisk er i liten grad dokumentert 

 Besluttede havne- og farvannstiltak ligger for langt frem i tid i Nasjonal transportplan og på 
Kystverket sin handlingsplan 
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4.2.2 Reiseliv og kulturnæringer 
Under samlebetegnelsen reiseliv på Røst sorterer både hotell, fiskarheim, serveringssteder og 

opplevelses- og aktivitetsleverandører som også inkluderer fisketurisme. Aktivitetsnivået varierer 

over året og lavest turisttrafikk er det under Lofotfisket og på høsten. Fergens rutetider er en viktig 

premissgiver for reiselivstrafikken. Både frekvens, kapasitet og korrespondanse er kriterier som 

reguleres i anbudet som Statens vegvesen håndterer. Skiftet mellom vinter- og sommerruter 

markerer starten på turist- og sommersesongen. Anløpstider og korrespondansemuligheter til 

Lofoten (Moskenes) og Bodø har betydning for om reisende velger Røst som reisemål.  

 

Foruten fiskarheimen drives øvrig reiselivstilbud som selvstendige aktører uten kjedetilknytning og 

med begrenset reiselivsfaglig bakgrunn. Status ved utgangen av 2018 er at bedriftseiere har 

reiselivsaktivitet som en binæring til fiskeri. Orienteringen mot reiselivsbransjen er relativt liten.  

Ambisjonen for reiselivsnæringen er vekst. De senere årene har Røst hatt stor suksess med 

kulturarrangementer som fullskala operaoppsetning med tema fra Røst’s sterke bånd til Italia. En slik 

produksjon er ressurskrevende for samfunnet og har kombinert frivillig arbeid på rigging og drift, 

lokale krefter i kor og drama i samarbeid med profesjonelle musikere og sangere. Arrangementet har 

høstet lovord og stor oppmerksomhet.  

Et arrangement som Querinioperaen har satt Røst på kartet som kultur- og reiselivsdestinasjon. 

Utfordringene fremover ligger i å kunne presentere Røst sin kultur og historie hele året, og til en 

lavere produksjonskostnad enn under en festival. Generell trend går i enda sterkere grad mot at 

besøkende søker en kombinasjon av kultur og historie, samt opplevelser og aktiviteter med ulik 

varighet og vanskelighetsgrad. Røst har sterke naturkvaliteter som kan brukes i arbeidet med å skape 

et variert og salgbart aktivitets- og opplevelsestilbud.  

 

En rekke studier av reiselivet i Lofoten er gjennomført. En undersøkelse fra 20163 har gjort funn som 

er relevant for reiselivsutvikling på Røst. Her fremkommer det at Værøy og Røst er «Lofoten for 

viderekomne» og i mindre grad er destinasjoner som reisende til Lofoten besøker første gang, mest 

sannsynlig på grunn av infrastruktur, kommunikasjoner/tilgjengelighet og reisekostnader. Men ni av 

ti besøkende til Lofoten ønsker å komme tilbake og søker da opplevelser og aktiviteter, gjerne i andre 

årstider enn sommeren.  

Reiselivet er i stadig endring og antallet individuelle reisende øker. Tilreisende har ulik kjøpekraft og 

forskjellige preferanser og blant annet er trenden med delingsøkonomi voksende. Dette endrer 

etterspørselen og utfordrer reiselivsnæringen på tilbudssiden. Mens mange fortsatt foretrekker 

hotell er det en økende etterspørsel etter andre overnattingstilbud. Fra samfunnets side vil det være 

mer ønskelig å tilrettelegge for næringslivet enn for uorganisert ferdsel og fricamping. Basert på 

undersøkelser fra 2016 og 2018 kan det synes som et uutnyttet potensial å knytte overnattingstilbud 

tettere til opplevelser og aktiviteter, dvs. å tilby salgbare «pakker». Et overnattingstilbud kan være et 

tradisjonelt hotell eller andre/nye konsepter. Mer komplette og salgbare reiselivstilbud kan inkludere 

et eller flere elementer som opplevelser, aktiviteter, transport, kulturopplevelser, vertskap, 

overnatting, matkultur/servering. Prisnivå og standard må variere i forhold til markedssegment. For 

                                                           
3 Midtgard, Mette Ravn og Kristoffersen, Berit (2016): «Lofoten som reiselivsdestinasjon i dag og i framtida – 
turistens perspektiv». Rapport 4/2016, Sintef Nord i samarbeid med UiT på oppdrag fra Destinasjon Lofoten, 
Lofotrådet m.fl. 
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et lite samfunn som Røst hvor reiselivsnæringen er i utvikling kan synergivirkningene bli positive ved 

et eller flere «pakker» utvikles, markedsføres og selges.  

En reiseundersøkelse UiT gjennomførte på oppdrag fra Destinasjon Lofoten i 2017-18 peker på et 

paradoks: Gjestene har og vil ha følelsen av å være på en ikke-turistifisert øy, men samtidig vil de ha 

bedre tilrettelegging for sine behov som turist og for stedlige utfoldelser (skilting, toaletter, 

nettbasert informasjon, serveringssteder, kulturtilbud).  

 

Utfordringer: Reiseliv og kulturnæringer 

 Behov for kompetanseheving på reiseliv 

 Få salgbare opplevelser og aktiviteter   

 I liten grad en helårig næring. Med ujevn aktivitet følger dårlig lønnsevne og grunnlag for 
helårig sysselsetting 

 Lite systematisk salgs- og markedsarbeid av Røst som reisemål 

 Kommunikasjonstilbudet er en begrensende rammebetingelse for vekst 
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4.2.3 Øvrig næringsliv  
Landbruk  

Landbruket har alltid vært en viktig næring på Røst og tidligere var det flere bruk som både hadde 

storfe og sau. Nå er det 3 aktører som driver. Forholdene ligger til rette for aktivitetsøkning. 

Tilgangen på beitemark er god både på Røstlandet og på øyene rundt, men driftsformen er mer 

krevende enn i mange andre deler av landet. Kvalitet på kjøttet på grunn av godt beite, fremheves 

som en styrke og kan potensielt bli en enda større konkurransefordel. Knapphetsfaktoren på areal er 

tilgjengelig slåttemark.  

Andre 

Øvrig næringsliv på Røst består av småbedrifter i privat sektor samt statlig virksomhet og kommunen. 

Avinor er en relativt sett stor arbeidsplass på Røst og representerer et kompetansemiljø på teknisk 

drift og sikkerhet. NAV har to stillinger på Røst. Røst kirke hører under Bodø Domprosti og Sør-

Hålogaland Bispedømme, og på Røst er det tilsatt prest i halv stilling.  

Tidligere var det flere kolonial- og dagligvareforretninger på Røst, men i dag er Lilleglea AS eneste 

dagligvareforretning som også har post i butikk og håndtering av stykkgods, et utvalg apotekvarer 

samt byggvarehandel.  

Det er to entreprenørbedrifter på Røst som arbeider innenfor vei og anlegg, grunnarbeider, noe 

maskin og mekanisk samt vedlikeholdsarbeid ved slipen som er satt i stand, samt diverse mindre 

oppdrag. I denne sektoren arbeides det med utvidelse av tjenestetilbudet, kanskje særlig med sikte 

på fiskeflåten som kundegrunnlag.  

En elektroinstallatørbedrift og en vekstbedrift i Lofoten har avdeling og ansatte på Røst, det samme 

har Lofotkraft.  

Næringslivet består ellers av små foretak med begrenset tilbud og sysselsetting: kiosk, garnbøting, 

tømrer, regnskapsføring, transport, annet tjenesteytende- og freelancearbeid.  

 

Utfordringer: Øvrig næringsliv 

 Transportkostnadene påfører landbruket og øvrig næringsliv en ulempe  

 Hele samfunnet påføres ekstrakostnader med å ikke ha større stedlig tilbud av fag- og 
håndverkertjenester  

 Markedsgrunnlaget på Røst er lite  
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4.2.4 Offentlig sektor 
Røst kommune er ansvarlig for barnehagetilbud og grunnskoleutdanning, SFO, voksenopplæring, 

bibliotek, kommunekasserer, plan og forvaltning, teknisk drift og ansvar for kommunalteknisk 

infrastruktur, brann, kultur og folkehelse, helse og omsorg. Kommuneoverlegen er også fastlege. 

Helsestasjonen er et kommunalt ansvar og følger barn fra fødsel opptil 20 år.  

Røst kommune sysselsetter rundt 55 årsverk i 2018. Kommunen er største arbeidsplass og også den 

som sysselsetter flest personer med fagutdanning og høyere utdanning. På en del ansvarsområder 

løses oppgavene i interkommunalt samarbeid med Bodø, f.eks. avfallshåndtering (deponi), skatt og 

innfordring, barnevern, PP-tjeneste og IKT-støtte. I tillegg har kommunen driftsavtaler med 

fysioterapeuter i Bodø og disse har kontordager på Røst to dager i uka. Alstad tannklinikk betjener 

Røst biklinikk og er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland fylkeskommune. 

Nordlandssykehuset utfører jordmortjenester på Røst.  

Røst kommune er med i Lofotrådet som er et regionråd for de seks Lofotkommunene. Rådet består 

av ordførere og rådmenn i de seks kommunene, og har sekretariat på Leknes. Lofotrådet arbeider 

med felles utfordringer på vegne av regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som 

direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen. 

Ved Røst lufthavn arbeider rundt 20 personer. Avinor eier og drifter Røst lufthavn, og tilfører 

kommunen både kompetanse og ressurser på samfunnssikkerhet.  

Røst lensmannskontor sorterer under Nordland politidistrikt og har én ansatt. Posten sysselsetter en 

person. NAV har to årsverk på Røst og pendler inn kompetanse ved behov.  

  

Utfordringer: Offentlig sektor 

 Rekruttering av kompetanse og å få denne til å bli  

 Små enheter gjør det utfordrende å bygge fagmiljø  

 Sikring av økonomiske rammebetingelser for faglig og forsvarlig drift selv ved lavt folketall, blir 
stadig mer krevende  

 Med lavt folketall og minimumsdrift i mange sektorer kan samfunnssikkerheten utfordres  
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5 Viktige drivkrefter  
Drivkrefter som antas å ha betydning for samfunnsutviklingen på Røst kan grovt sett deles inn i de 

man kan påvirke, og de man i større grad må ta for gitt.  

Til siste kategori hører internasjonale handelsbetingelser og valutasvingninger, og disse påvirker Røst 

fordi eksportverdien av tørrfisk fra Røst er svært høy per capita. Norge har en liten åpen økonomi 

som påvirkes av økonomisk utvikling hos våre handelspartnere. Bytteforholdet mellom Euro og 

norske kroner for eksporten til EU-landet Italia er med på å bestemme lønnsomheten til 

tørrfiskeksportørene. Svært forenklet kan man si at svak norsk kronekurs er fordelaktig for norske 

eksportnæringer, mens sterk norsk kronekurs gjør det mer gunstig å importere varer og tjenester.  

Urbanisering er en annen sterk drivkraft i Norge og i verden forøvrig. Sentrenes vekst er knyttet til 

teknologisk utvikling, modernisering og økonomisk vekst. Effektiviseringer og økt internasjonal 

handel har blant annet ført til redusert behov for arbeidskraft på landsbygda og andre/nye næringer 

er drevet av teknologi, kultur og økt handel. 

I forlengelsen av sentraliserings- og urbaniseringstrenden ser man at også norsk arbeids- og 

næringsliv i økende grad etterspør formell kompetanse. Endringene i det norske arbeidsmarkedet de 

siste tiårene har vært store. Industri er automatisert og arbeidsplasser flyttet ut av landet for å 

redusere lønns- og produksjonskostnader, spesielt gjelder dette arbeidskraftintensive oppgaver. En 

økende andel unge tar høyere utdanning. Jobbene de kvalifiserer seg for er i liten grad lokalisert til 

bygder og kystsamfunn.  

Det er mange utviklingstrekk og drivkrefter som påvirker Røstsamfunnet og som man i liten grad kan 

påvirke eller reservere seg mot. Automatisering, digitalisering og IoT4 er en utvikling som går veldig 

hurtig. For å kunne henge med på utviklingen kreves det god nett-infrastruktur, noe Røst har, og i 

tillegg må brukerne være åpne for å ta i bruk nye løsninger. 

 

Så fins det drivkrefter som Røst i større grad kan påvirke fordi forutsetningene legges regionalt eller 

nasjonalt. Når folketallet går ned øker risikoen for at velferds- og servicetilbud bygges ned eller i 

verste fall avvikles. Slike virkninger kan ha en selvforsterkende effekt fordi opprettholdelsen av et 

faglig godt tilbud betinger et visst antall brukere for å sikre at kvaliteten opprettholdes.  

Samferdsel og kommunikasjon er kritiske tilbud for hele samfunnet inkl. private formål og 

næringstransport og reiseliv. Tilbudet dimensjoneres etter hvilket passasjer- eller godsgrunnlag som 

finnes, og gjelder både kapasitet og frekvens. På Røst er kapasiteten på ferge- og flytilbudet til tider 

overdimensjonert, men tilbudets regularitet og frekvens er også viktig for samfunnssikkerheten. I 

næringsutviklingssammenheng kan dette betraktes som et mulighetsområde fordi reiselivsaktører 

kan selge ledig kapasitet.  

Tilgjengelighet er ikke bare et logistikkspørsmål, det har også med økonomi å gjøre. En dagsreise tur-

retur Røst - Oslo er praktisk mulig å gjennomføre, men prisnivået utelukker muligheten for mange.  

 

Man må kunne si at en sterk drivkraft innenfor norsk ressursforvaltning på fiskeri, har vært 

effektivisering. En langsiktig virkning av dette er større eierkonsentrasjoner, noe man allerede ser i 

økende tempo. Dette gjelder i alle ledd, fra fartøy til landindustrien. Som for annen norsk industri har 

                                                           
4 «Internet of things» er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, 
programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og 
utveksle data.  
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store deler av fiskeindustrien blitt outsourcet til land med lavere arbeidskraftkostnader. Man trenger 

ikke gå mange tiår tilbake i tid for å se en helt annen struktur på landsiden enn man har i dag.  

Fiskerireguleringer og endringer i rammebetingelser for både flåte og landindustri er mulig å påvirke. 

På mange områder er det et tett samarbeid mellom næringsliv og Røst kommune om bedring av 

rammebetingelser som gjelder hele næringsgruppen, eksempelvis i arbeidet for å sikre 

landindustrien råstofftilgang.  

En annen sterk drivkraft som har stor betydning for Røst er de økonomiske rammebetingelsene i 

offentlig sektor. På statlig nivå legges rammer og føringer for offentlig velferdsproduksjon, 

samferdsel og kommuneøkonomi. Store deler av kommunens budsjett er knyttet til definert ansvar 

og pålagte oppgaver. Det økonomiske handlingsrommet er ikke stort mtp. utviklingen i frie inntekter 

og muligheten man har for gjennomføring av ønskede tiltak som tilrettelegger for vekst lokalt. På 

nasjonalt og regionalt nivå ser man at beslutninger om investeringer i areal, infrastruktur og anlegg 

bygger på nytte-kostnadsanalyser. Slike går ofte i småkommuners disfavør da stiliserte nytte-

kostnadsvurderinger favoriserer tiltak eller lokaliseringsalternativer som kan oppnå 

stordriftsfordeler.   

 

6 Visjon og målsettinger  

6.1 Visjon for næringsutvikling  
En visjon er en fremtidsdrøm, en ideell fremtidig situasjon man aldri kan slutte å jobbe mot. Visjonen 

fra Røst sin kommuneplan videreføres. 

Røst – et kystsamfunn med arbeid, trygghet og trivsel for alle, tuftet på tradisjon og med 

blikket mot fremtida. 

 

6.2 Overordnete målsettinger  
For fiskeriene 

Røst skal ha en ledende posisjon for produksjon, produktutvikling og salg av fisk og 

fiskeprodukter.  

Røst Fiskerihavn skal være attraktiv for både hjemme- og fremmedflåten.  

Røst kommune vil arbeide for at hjemmeflåten styrkes  

For samfunnet (arbeidsmarked, bokvalitet, lave etableringsterskler) 

Røst kommune arbeider for å oppnå en befolkningsvekst på 20 % i tiårsperioden 

Røst kommune vil tilrettelegge for nyetableringer og vekst, herunder bidra til et godt tilbud 

av næringsinfrastruktur og anlegg  
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7 Strategiske satsingsområder  
Valget av strategiske satsingsområder bygger på statistikk, oppsummering av status og utfordringer, 

drøftinger og forslag som er fremmet i temamøter og i åpne møter, samt innspill som ellers har 

kommet i næringsplanprosessen.  

 

7.1 Rammebetingelser for næringsutvikling 

7.1.1 Næringshager, veksthus, kontorfellesskap for etablerere 
Næringsarealer på Røst er en generell knapphetsfaktor. Kommunen selv eier lite areal utover de 

områder hvor tekniske anlegg eller bygg er etablert. Det er ingen kommunalt eide bygg som står 

ledige og med letthet kan bygges om til næringsformål. Røst kommune planlegger nybygg for 

oppvekstsektoren og dette kan frigjøre hele eller deler av arealet i det gamle skolebygget. 

Bygningsmassen har tekniske og økonomiske utfordringer som må løses før den eventuelt kan brukes 

til næringsformål.  

Noen kommuner har kommunale eiendomsselskaper som også eier utleiebygg. Motivasjonen for å 

etablere slike selskap inngår som regel i en næringsutviklingstenking. Noen steder løser de en 

funksjon som ellers ikke ville blitt etablert, eksempelvis et fiskeriserviceanlegg. Et utleiebygg med 

kontorer og møtelokaler kan leies ut på kortsiktig basis eller for lengre perioder. Målgruppene kan 

både være offentlige eller private som har behov for kontorlokaler i et fellesskap, lag og foreninger, 

arrangementer eller prosjekter.  

Mange virksomheter og kompetansemiljø har en økende vilje til å knytte til seg kompetanse og 

ressurser som ikke nødvendigvis er samlokalisert med øvrig virksomhet. Eksempler på virksomheter 

som etablerer seg i nettverk er FoU, rådgivere og freelancers.  

Med den teknologiske utviklingen har nødvendigheten av fysisk samlokalisering blitt redusert. 

Samtidig ser man at arbeidstakere har nytte av kontorfellesskap og et arbeidsmiljø. Dette betinger at 

egnede lokaler kan stilles til rådighet. Det er flere ulike modeller for etablering av slike 

kontorfellesskap.  

SIVA (Selskapet for industrivekst) har over mange år arbeidet med næringshager, kunnskapsparker 

og forretningsbygg. Selskapet har koplet kunnskap med investeringer i bygg og således gitt et tilbud 

på steder der markedet har hatt et mer kortsiktig perspektiv på investering og kanskje høyere 

avkastningskrav på kapital. I planperioden kan muligheten for eksterne aktører undersøkes nærmere 

og det må gjøres et utredningsarbeid på hvilken type virksomhet man tilrettelegger for. En 

investering eller etablering som er helt eller delvis finansiert med offentlige midler kan potensielt ha 

en konkurransevridende effekt, og en slik situasjon kan unngås ved å gjøre et grundig forarbeid. 

Under alle omstendigheter vil det være interessant for Røst kommune å knytte til seg ressurser, på 

eiersiden og/eller i styreposisjoner, hvor man unngår habilitetsspørsmål og kan trekke veksler på 

kompetanse.  

Strategier for næringsareal og næringsbygg 

 Etablering av næringsarealer for nyskaping og nyetableringer  

 Etablere kapasitet før konkret etterspørsel er dokumentert 

 Gjøre arealavsetning i kommuneplanens arealdel og følge opp temaet i kommuneplanens 
samfunnsdel 
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7.1.2 Havn, kaier og sjørettet næringsareal.  
I dag er de aller fleste næringsbygg, sjørettet næringsareal og kaianlegg i privat eie. Eierne disponerer 

disse for egen virksomhet og er ikke forpliktet til å tilrettelegge for offentlig bruk eller gi tilgang til 

nye aktører.   

I en fremtidig situasjon hvor man ønsker å tilrettelegge for vekst og nyetableringer, er tilgangen på 

relevant areal et viktig virkemiddel. Både fra hjemmeflåten og industrien er det ønsker om at flere 

støttefunksjoner til fiskerinæringen kan etablere seg med virksomhet på Røst.  

Strategier for havn, kaier og sjørettet næringsareal 

 Tilgjengeliggjøre arealer for vekst og nyetableringer  

 Søke regional/statlig finansiering av nye kaianlegg og sjørettet næringsareal  

 Gjøre arealavsetning i kommuneplanens arealdel og følge opp temaet i kommuneplanens 
samfunnsdel 

 Stille krav til bofast sysselsetting ved etablering på arealer som kommunen opparbeider 

 Vurdere behovet og potensialet for dypvannskai og terminal  
 

 

7.1.3 Kommunikasjon og samferdsel 
Kommunikasjon, samferdsel og logistikk er avgjørende rammebetingelser for både næringsliv og 

samfunn. For alle vare- og persontransporter til og fra Røst er kostnadene en ulempe sammenliknet 

med konkurrenter på fastlandet eller andre samfunn med veitilknytning. Både fly- og fergeruter 

opereres på kontrakt etter anbud. Samferdselstilbudet har også et samfunnssikkerhetsperspektiv og 

utgjør av den grunn en viktig rammebetingelse.  

Strategier for kommunikasjon og samferdsel 

 Arbeide for god kommunikasjon til og fra Røst med ferge og fly  

 Arbeide for bedre korrespondanse med øvrige transporttilbud i rute: Fly, Hurtigruten, buss, 
hurtigbåt og ferger  
 

 

7.1.4 Økonomiske virkemidler 
Et aktivt næringsutviklingsarbeid innebærer at man fra et overordnet perspektiv initierer prosesser 

og utviklingsarbeid som vil gagne hele Røstsamfunnet. Dette kan være igangsetting og deltakelse i 

samarbeidsprosjekter, arbeide for bedre rammebetingelser for næringsliv og samfunn, 

kompetanseheving samt forvaltning av egne økonomiske virkemidler. Der det er mulig å finne 

finansiering for det, kan en kommunal tilrettelegging for vekst gjøres ved sikring av areal, bistå i 

arbeidet med investering i infrastruktur eller anlegg.  

Kommunen får årlig tilført fondsmidler via fylkeskommunen. I tillegg kan kommunen gjøre egne 

avsetninger til næringsfond og andre økonomiske virkemiddelordninger som besluttes. Virkemidlene 

er begrenset i omfang og det er viktig å også ha oversikt over hvilke andre eksterne 

finansieringskilder bedrifter og etablerere kan benytte seg av. Kopling av aktører i nettverk eller 

samarbeid kan være én måte å styrke en søknad. Bedriftsutviklingstiltak for 

bransjer/næringslivsgrupperinger for rekruttering av arbeidskraft kan initieres i kommunen av 

enkeltaktører eller grupperinger. Det vil være et selvstendig mål å bidra til at ekstern finansiering av 

bedriftsutvikling og investeringer tilkommer Røstsamfunnet. 
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En ny inntektskilde for kystkommuner fra og med 2016 er Havbruksfondet. 80 % av inntektene fra 

framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommuner og 

fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene og lokalitets-MTB (maksimal tillatt 

biomasse) for alminnelige matfisktillatelser benyttes som fordelingsnøkkel. For mange 

småkommuner innebærer dette inntekter på mange millioner kroner årlig. Røst har ingen lokaliteter i 

drift, og mottar følgelig null.  

Strategier for økonomiske virkemidler 

 Arbeide for å få flere gründere, etablerere og nyetableringer på Røst 

 Bistå i arbeidet med å skaffe ekstern finansiering i tillegg til den andelen kommunen har 
anledning til å bidra med innenfor gjeldende rammer og forskrifter  

 Arbeide for bedre rammevilkår for fiskeriavhengige kystsamfunn 
 

 

7.1.5 Arbeidsmarked og boligmarked 
For at Røst skal kunne tiltrekke seg arbeidskraft må etterspørselen synes. Det betyr at 

stillingsutlysninger må publiseres slik at de når målgruppene. Eksempelvis vil en barnefamilie ønske 

to inntekter, og da er samtidighet i etterspørsel etter arbeidskraft et virkemiddel for å øke 

muligheten for tilflytting.  

Røst har behov for et mer variert arbeidstilbud. For de fleste virksomhetsområder som er omtalt i 

næringsplanen er det pekt på behovet for strategier for etablering av næringsareal, kontor- og 

forretningsbygg, samarbeidstiltak, osv. Dette gjelder generelt for arbeidsmarkedet. 

Som kanskje de fleste fiskeriavhengige samfunn har Røst et mannsdominert arbeidsliv. Kvinner har 

arbeidet i industrien på land, i handel, offentlig sektor, i omsorgsyrker og skolen. I Norge er det ikke 

lengre noen generell kjønnsdeling i arbeidslivet, så arbeidet med å tilrettelegge for ny sysselsetting 

og nye næringer gjelder derfor generelt.  

Røst sine kvaliteter som bosted som bør synliggjøres i arbeidet med næringsutvikling og i arbeidet 

med rekruttering av nye innbyggere og arbeidskraft. Noen av innspillene i strategiplanarbeidet har 

vært bokvaliteter som trygghet for barn og unge, et åpent samfunn, fantastisk natur og 

friluftslivsmuligheter. Videre at det mangler møtesteder, fritidstilbudet for både barn og voksne kan 

styrkes samt nødvendigheten av at både fiskerinæringen, fiskere og alle som bor på Røst blir flinkere 

til å framsnakke hverandre.  

I statusbeskrivelsen pekes det på et ikke-fungerende boligmarked på Røst. Arbeidet med 

tilgjengeliggjøring av boliger for kjøp eller leie, brukte eller nybygde, må ha et langsiktig perspektiv.  

Strategier for arbeidsmarked og boligmarked 

 Samarbeid om etterspørsel etter arbeidskraft  

 Synliggjøring av kvaliteter ved Røst som bosted 

 Arbeide for å bedre boligtilbudet både på kort og på lang sikt. Kartlegge omfang og forhold 
rundt ubebodde boliger for salg eller utleie og utvikle strategi/tiltak for at disse kan komme 
Røst til gode, herunder klausuler for salg 

 Arbeide for at ungdommen «utdanner seg heim» og utrede stipendordninger på ulike 
kompetanseområder 
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7.2 Nye næringer 

7.2.1 Marine næringer, nye arter 
Lofoten er sterkt assosiert til torskefisk. Havområdene har imidlertid driftsgrunnlag for fangst på 

andre arter også5. Det landes og foredles på arter som kongsnegl, kamskjell og taskekrabber. Per 

2018 er etterspørselen fra Asia større enn tilbudet, noe som gir god økonomisk lønnsomhet. For slike 

arter er det ingen kvoter eller regulering. Dermed er næringsadgangen for fiskere lav, noe som kan 

gagne de som ikke har torskekvote. Det kan utøves fangst når fartøy og mannskap har ledig 

kapasitet, eks. utenom torskesesong og fartøyene rigges for skalldyrsfiske med teiner.  

Rammebetingelsene for deler av denne fiskerinæringen er per i dag utfordrende. Produsentene har 

relativt sett store handelshindringer og må håndtere et komplisert regelverk fordi skalldyr 

eksporteres levende.  

Det foregår også fangst og foredling til ferdigvare eller innsatsfaktor på tang og tare, i tillegg til 

råstoff for marin bioprospektering. Dette er områder hvor det forskes mye på egenskaper (eks. 

medisinske) parallelt med fangst og produktutvikling. Dette kan potensielt gi næringsaktivitet også på 

Røst, men per i dag er det ikke kjent at her er spesielle fortrinn eller ressurser som det planlegges 

drift på.   

 

7.2.2 Havbruk  
Marine næringer er et område hvor Røst generelt har naturgitte fortrinn og det er naturlig å tenke 

videre næringsutvikling. På slutten av 90-tallet avviklet lakseoppdrettsvirksomheten og anlegg og 

infrastruktur ble benyttet til levendelagring en kort periode etter.  

Havbruksnæringen driver kontinuerlige innovasjonsprosesser på produksjonsteknologi og anlegg for 

å imøtekomme utfordringer på vekst i biomasse, rømming, biologiske- og miljømessige utfordringer, 

osv. I kunnskaps- og teknologiutviklingen arbeides det videre med alternative driftsformer og en 

kombinasjon av dagens drift i åpne merder, lukkede merder, offshorebaserte merdsystemer og 

landbasert oppdrett.  

En næringsplan for Røst var ufullstendig uten å åpne for ny marin næringsaktivitet i tillegg til 

tradisjonelt fiskeri. Potensielt kan det ligge store synergier i ny aktivitet som kan tilføre 

arbeidsplasser og kompetanse til Røst og fungere parallelt med tradisjonelt fiskeri. Blant mulige 

positive virkninger kan man tenke seg logistikkløsninger, teknologi, kapasitet på anlegg og 

infrastruktur, mindre sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet og generelt høyere etterspørsel etter 

varer og tjenester i Røstsamfunnet.  

 

7.2.3 Ikke-stedbunden virksomhet  
Det finnes mange eksempler på at offentlig og privat virksomhet etablerer støttefunksjoner til sin 

drift andre steder enn hvor kjernevirksomheten foregår. Dette kan være kundeservice, regnskaps- 

eller økonomitjenester, men også andre oppgaver.  

Etablering av slike avdelinger kan gjøres der man kan tilby egnede lokaler og stabilt høy kapasitet på 

tele og nett. Noen arbeidsplasser krever høy kompetanse, andre er mer arbeidskraftintensive enn 

kompetansekrevende.  

                                                           
5 Eks. Arctic Harvest AS i Vestvågøy 
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Potensialet for Røst kan utredes nærmere blant annet i kjølvannet av kommunereformen hvor det 

utredes ny organisering av felles oppgaveløsning i en region. Andre områder kan være 

fellesfunksjoner i et regionalt samarbeid i Lofoten, nettverk av fiskeriavhengige kystkommuner, el.l. 

Strategier for nye næringer 

 Kartlegge mulighetsområder for havbruk og drift på andre/nye marine arter 

 Løpende mulighetsvurderinger og arbeid i nettverk, politisk og administrativt for å kartlegge 
muligheter for etablering av ikke-stedbunden virksomhet 

 Løpende dialog med næringslivet for å fange opp behov og etterspørsel etter støttefunksjoner 
som kan etableres på Røst 
 

 

7.3 Sjømatnæringen og fangstleddet 
Det foregår et arbeid fra mange hold for at fiskeriene skal få bedre rammebetingelser, mer 

langsiktighet og stabilitet. Dokumentasjon og kunnskap trengs for å argumentere godt for 

konsekvenser for næringen ved reguleringer og strukturering av flåten, betydningen av å tilpasse seg 

markedsutvikling og nødvendighetene av markedsadgang.  

For Røst er det viktig å dokumentere verdiskapingen som skjer, og på den måten kunne arbeide 

næringspolitisk for bedrede rammebetingelser for villfisksektoren. Norge er et høykostnadsland og 

må derfor være ledende på teknologi for å kunne øke bearbeidingsgraden av hvitfisk innenlands. Det 

er fortsatt et betydelig kvantum restråstoff som ikke utnyttes og på dette området pågår det FoU-

arbeid for å realisere et uutnyttet potensial. Det er f.eks. ikke usannsynlig at det kan oppstå 

synergivirkninger til fangst på nye arter eller ny produksjon på marint råstoff.   

Fangstleddet er viktig for Røst og det er en målsetting å arbeide for rekruttering til fiskeryrket for å 

styrke hjemmeflåten. I dette arbeidet er det viktig å kople ressurser og aktører som kan bidra, alt fra 

skole og barnehage, videregående opplæring, ungt entreprenørskap og andre.  

Både for hjemmeflåten og fremmedflåten er det behov for å heve standard og øke tilbudet i Røst 

fiskerihavn. Konkurransen om råstoffet er hard og man bør ikke risikere at fartøy velger andre 

landingssteder på grunn av liggeforhold i havn. Av den grunn bør det både være tiltak på kort sikt og 

plan for litt lengre sikt som gjør Røst fiskerihavn mer konkurransedyktig.  

Samarbeidet i fiskerinæringen på Røst kan styrkes med tettere dialog mellom flåte og landsiden. 

Dette for å styrke næringen samlet sett. Eksempelvis vil det være av interesse for hele 

Røstsamfunnet å være oppdatert på markedsutviklingen, kravene som stilles, kanskje særlig for 

tørrfisk og ferskfisk, hvilken markedsutvikling man har sett og hvilke prognoser man planlegger etter.  

I et styrket samarbeid i fiskerinæringen kan det være mye å hente på felles forståelse for hva man må 

ta for gitt (eksogene forhold) og hva man kan påvirke (endogene forhold).   

Strategier for sjømatnæringen og fangstleddet 

 Arbeide for rekruttering til fiskeryrket 

 Arbeide for bedre adgangsordninger til fiskeryrket, herunder finansiering og kjøp av kvoter og 
fartøy 

 Arbeide for standardheving og bedre kapasitet i Røst fiskerihavn, herunder etablering av 
fiskeriserviceanlegg og egnede næringsbygg 

 Arbeide i lag med fiskeindustrien for å bedre rammebetingelsene for foredling  
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7.4 Reiseliv og kulturnæringer  
Sammenliknet med resten av Lofoten er reiselivsaktiviteten på Røst beskjeden. Arbeidet for 

sysselsettingsvekst og økt verdiskaping må skje i samarbeid med næringsaktørene. Målsettingene 

kan være knyttet til: 

 Utvikling av flere salgbare aktiviteter og opplevelser 

 Sesongforlengelse  

 Kapasitetsøkning  

 Kompetanseheving  

I arbeidet med strategier for reiselivs- og kulturnæringer vil rammebetingelser være viktige. 

Eksempelvis mangler møteplasser, lokaler eller annen egnet arena for presentasjon av historie 

og/eller kulturarrangementer.  

Strategier for reiseliv og kulturnæringer  

 Arbeide for utvikling av en reiselivsplan for Røst  

 Samarbeid reiseliv-fiskeri-kultur om opplevelser og aktiviteter 

 Organisering av reiselivsaktører og samarbeid om salgs- og markedstiltak på kort og lang sikt 

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

 

7.5 Andre næringer  

7.5.1 Landbruk  
Landbruket på Røst består i hovedsak av sauehold og noe storfe. Arealene er begrenset på 

Røstlandet. Det er tilgang på beitemark også på øyene, men Røst har ikke naturgitte fortrinn på 

dyrking av fôr eller grønnsaker i tilstrekkelig stor skala.  

Landbruket er viktig som kulturbærer og for bevaring av kulturlandskapet. Røst er fra 2018 utpekt 

som et av satsingsområdene for det flerårige prosjektet «utvalgte kulturlandskap», et tiltak initiert av 

og med finansiering fra Landbruksdirektoratet. I prosjektet prioriteres tiltak som ivaretar og utnytter 

verdiene i jordbrukets kulturlandskap.  

Det antas å ligge uutnyttet vekstmulighet i produktutvikling, merkevarebygging, samarbeid med 

fiskerinæringen, o.a. om produksjonsutvidelse, produktutvikling og markedsarbeid. Næringen 

trenger flere aktører og i planperioden bør det derfor samarbeides med aktørene i landbruket og 

myndigheter om rekruttering. Relevante tiltak for sikring av areal vil tas inn i arbeidet med 

kommuneplanens arealdel.  

 

7.5.2 Varehandel og service  
I dag er lokalmarkedet for lite for tradisjonell handel. Handelstilbudet sysselsetter flere og er et viktig 

samfunnstilbud som har med både forsynings- og samfunnssikkerhet å gjøre. Etablerte virksomheter 

er avhengig av at både privatkunder og bedrifter handler lokalt for at tilbudet kan opprettholdes. 

Foruten et utvidet sortiment av dagligvare og en del byggevarer, ser man at handel skjer utenfor 

kommunen og i form av netthandel. 

En strategi for videreutvikling av handels- og servicetilbudet på Røst vil henge sammen med 

utviklingen man oppnår i reiselivs- og kulturnæringer, og i fiskeriene. Dersom helårig sysselsetting i 

fiskeriene øker, vil lokalmarkedet øke. Økt reiselivstrafikk kan gi grunnlag for aktører som tilbyr 

kunst, suvenirs og lokalproduserte varer.  
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7.5.3 Bygg og anlegg  
Både entreprenører og enkeltmannsforetak som tilbyr ulike typer tjenester og sysselsetter lokalt kan 

inngå i et utviklingsarbeid for å følge opp øvrig satsing i næringslivet og Røstsamfunnet. Eksempelvis 

er det pekt på behov for at flere boliger settes i stand og omsettes i markedet, eller leies ut. I 

forlengelsen av dette vil samarbeid med reiselivet, landbruket og fiskerinæringen kunne føre til vekst 

for å imøtekomme etterspørselen etter bygg og annen fysisk tilrettelegging.  

Røst har en avstandsulempe og høye transportkostnader veltes over på tiltakshaver. Planlegging av 

aktivitet kan bidra til at oppdragsmengde og sysselsettings-/kompetansebehov blir jevnere, noe som 

igjen kan gi mer langsiktighet og danne grunnlag for vekst.  

 

7.5.4 Offentlig sektor  
Røst kommune er den største aktøren i offentlig sektor. Drift og kompetanse er tilpasset de oppgaver 

som man har et ansvar for å løse, og innenfor til enhver tid gjeldende økonomiske rammebetingelser.  

En del oppgaver som det offentlige har ansvar for er ikke-stedbundne, dvs. at kompetansen kan 

lokaliseres hvor som helst. Eksempel på dette er økonomiske og administrative funksjoner som 

innfordring, lønn, o.a. som må løses i alle kommuner, og hvor potensialet for stordriftsfordeler er 

uutnyttet. Etablering av en slik funksjon krever god nettforbindelse og egnede kontorarealer. 

Eksempel på en vekststrategi for Røst kunne dermed være å legge til rette for at slik kompetanse kan 

etableres på Røst og betjene et mye større geografisk område, der andre kommuner kjøpte 

tjenestene.   

Strategier for andre næringer  

 Samarbeid med aktører i landbruket om rekruttering og rammebetingelser for at næringen 
kan vokse 

 Tilrettelegge for at varehandel og service har vekstbetingelser i takt med øvrig 
næringsutvikling 

 Være pådriver for samarbeid mellom bygg og anlegg, og øvrige næringsaktører  

 Arbeide for etablering av offentlige arbeidsplasser 
 

 

 

8 Implementering og oppfølging av SNP 
I 2018-19 har Røst kommune en dedikert stilling for næringsutviklingsarbeid. Det vil være behov for 

utarbeidelse av plan for videre arbeid og forankring av næringsutviklingsarbeidet hos næringsaktører 

og i kommunen. Denne utarbeides i 2019. 
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9 Handlingsplan 2019  
Handlingsplanen for 2019 omhandler de tiltak administrasjonen i Røst kommune har 

gjennomføringsansvar for. I tillegg vil en del næringspolitisk arbeid gjennomføres i samarbeid og i 

nær dialog med politisk ledelse.   

Det legges til grunn at handlingsplanen for 2019 i hovedsak fokuserer på rammebetingelser, 

samarbeidstiltak og tilretteleggingsoppgaver. Dette for å danne grunnlaget for mer konkrete tiltak 

som følges opp senere.  

For sammensatte oppgaver og komplekse problemstillinger er det behov for å fremskaffe et 

kunnskapsgrunnlag og forankre dette hos aktørene. Det vil være behov for å kjøpe inn kompetanse 

fra eksterne, f.eks. på områder som juss og avtalerett, maritime vurderinger, annet.  

Handlingsplan skal rulleres årlig slik at nye tiltak kan komme inn og pågående tiltak kan videreføres. 

Dette bidrar til å sikre næringsplanens aktualitet i tiårsperioden. I høringsutkastet (foreliggende 

dokument) er handlingsplan for 2019 tatt inn. Til sluttbehandlingen i Røst kommunestyre i desember 

vil strategiplanen vil være eget dokument, og handlingsplanen eget. 

 (tabell neste side)  
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Strategiområde  Tiltak  Budsjettbetingelse, annet 

1  Rammebetingelser for næringsutvikling 

1.1 Handlingsplan for utvikling av Røst Fiskerihavn  
Møtekostnader. Mulig reise 
(studietur). Publiseringskostnad. 

1.2 
Igangsetting av etablererkurs og/eller andre 
kompetansehevende tiltak for etablerere Søke ekstern finansiering  

1.3 
Mulighetsvurdering. Handlingsrom for å påvirke et 
svakt fungerende boligmarked på Røst.  Samarbeid med teknisk  

1.4 

Utrede / utarbeide prosjektskisse for 
«Næringshage, veksthus eller kontorfellesskap for 
etablerere på Røst» 

Reisekostnader. Kjøp av tjenester 
ved behov, eks. juss og avtale, 
vurdering av forretningsmodell, 
annet. 

2  Nye næringer  

2.1 

Informasjonssøk, akkvisisjonsarbeid for ikke-
stedbunden virksomhet, desentraliserte 
funksjoner, osv.  

Delta på relevante møtearenaer. 
Reisekostnader. 

3  Sjømatnæringen og fangstleddet 

3.1 
Oppstart eget prosjekt for rekruttering til 
fiskeryrket.  

Samarbeid med skole, fiskere og 
industri på Røst, 
utdanningsinstitusjoner, 
organisasjoner, andre. 

3.2 
Bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for å styrke 
industriens rammebetingelser Søke ekstern finansiering i tillegg 

4  Reiseliv og kulturnæringer 

4.1 
Pådriver for etablering av samarbeidsavtale 
mellom reiselivsaktører og Røst kommune  

4.2 
Kompetansehevingstiltak for reiselivsutvikling på 
Røst Søke ekstern finansiering i tillegg. 

4.3 
Pådriver for utarbeidelse av handlingsplan for 
reiselivsutvikling på Røst 

Møtekostnader. Også søke 
finansiering av tiltak på 
kompetanseheving, 
produktutvikling, studietur, annet 

5  Andre næringer 

5.1 

Pådriver for etablering av samarbeidsavtale 
mellom næringssammenslutning(er) og Røst 
kommune 

 

5.2 
Næringspolitiske vurderinger og innspill i høringer 
og prosjektsamarbeid 

 

 

 


