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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, 

herunder samarbeidstiltak på kort sikt som 

nyetableringer og tilrettelegging for fiskeflåten  

Møtekostnader. Mulig reise 

(studietur). Publiseringskostnad 

(markedsføring). 

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. 

Omsorgsboliger inkluderes som deltema. 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, organisasjoner, 

utdanningsinstitusjoner, andre. 

3.2 Arbeide for at farledstiltak framskyndes 

Skriftlig henvendelse, evt. 

møte/befaring.  

3.3 

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 

 

 

 


