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Handlingsplan 2020
Behovet for systematisk arbeid for bedrete rammebetingelser for næringsutvikling og samfunnsbygging i
brei forstand er fortsatt stort.
Både næringsplanens strategiske del og handlingsplanen er innrettet for å støtte opp rundt fiskerinæringen.
Det betyr ikke at denne næringen favoriseres til ugunst for andre, men er en erkjennelse av at næringen er
avgjørende for bosettingen på Røst.
Fiskeindustrien har høy kapasitet på land, også på Røst. Det er sterk og økende konkurranse om råstoffet,
fiskeflåten består av færre og større fartøy noe som allerede utfordrer havneforholdene på Røst. I et sterkt
fiskeriavhengig samfunn som Røst har flere av næringsaktørene igangsatt tiltak som inngåelse av strategiske
allianser for å sikre råstofftilgang, investert for sesongforlengelse (eks. levendelagring), flere øker grad av
foredling og/eller jobber med produktutvikling for å øke verdiskapingen lokalt.
Næringsutvikling og samfunnsbygging innebærer tilrettelegging for at også annen næringsvirksomhet kan ha
gode driftsvilkår. Da trengs næringsbygg og egnede arealer for støttefunksjoner til industri og samfunn,
leverandører av varer og tjenester, håndverkerfag, samferdsel, teknisk infrastruktur og drift, bygg og anlegg,
osv. Mange bransjer er i endring og nye næringer vokser frem. Mange arbeidsplasser er stedsuavhengige i
den forstand at arbeidet kan gjøres fra hvor som helst. Disse etterspør kontorfasiliteter, IKT-infrastruktur og
arbeidsfellesskap.
Det arbeides i egen prosjektorganisasjon for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for etablering av et
næringsbygg. Arbeidet er i en forprosjektfase med fokus på eierskap og organisasjon, finansiering,
investering og drift, akkvisisjonsarbeid for rekruttering av leietakere og brukere. Å skape/legge til rette for
aktivitet i bygget innebærer ikke utelukkende rekruttering av leietakere, men nesten like mye å skape et
livskraftig kultur-/møtested, aktivitetssenter som bidrar til bolyst. Prosjektfinansiering er omsøkt og
prosjektpartnere er Kunnskapsparken i Bodø inkl. Inkubator Salten og SIVA.
Røst antas å ha et uutnyttet vekstpotensial på reiselivstrafikk, men har behov for både produktutvikling,
standardheving og etterhvert kapasitetsutvidelse, systematikk i markedsførings- og salgsarbeid. Satsing på
kultur har positive virkninger på fastboende for bolyst og bli-lyst, og kan i tillegg være salgbare
reiselivsprodukter.
Handlingsplanen for 2019 var førende for kommunens prioriteringer i næringsutviklingsarbeid og for
næringssjefens arbeid. Ved utgangen av året var tiltakene gjennomført eller igangsatt. Nokså mange tiltak tar
lengre tid å «kvittere ut» enn et år, og noen hadde en innretning det var behov for å justere.
Da Røst kommune har begrensete ressurser første halvår 2020 for oppfølging av pågående tiltak samt
igangsetting av nye, er ambisjonsnivået justert med tanke på gjennomføringskapasitet.
(tabell neste side)
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Strategiområde

Tiltak

1. Rammebetingelser for næringsutvikling
1.1 Strategi for havn, kaier og sjøretta næringsareal
 Utvikling av Røst fiskerihavn og tilrettelegging for næringsaktivitet som krever
sjøtilknytning tas inn i arbeidet med Kommuneplanen. Både i samfunnsdelen og
arealdelen.

1.2

Videre arbeid for finansiering og realisering av industrikai

Strategi for arbeidsmarked og boligmarked
 Videreføre samarbeid med Næringsnettverket i Salten som blant annet gir
deltakeradgang for Røstværinger på Start Opp Salten

1.3

Strategi for arbeidsmarked og boligmarked
 Tiltak for å styrke boligmarkedet tas inn i arbeidet med Kommuneplanen. Både i
samfunnsdel og arealdel.

1.4

Strategi for næringsareal og næringsbygg
 Finansieringssøknad for 1-3 årig næringsutviklingsprosjekt, herunder realisering
av næringsbygg

2. Nye næringer
2.1



Informasjonssøk, akkvisisjonsarbeid for ikke-stedbunden virksomhet, desentraliserte
funksjoner, osv. Inngår i tiltak 1.4 som videreføres

2.2



Mulighetsområder for havbruk og drift på andre/nye arter m.m. Inngår i arbeidet med
KPA

3. Sjømatnæringen og fangstleddet
3.1



Oppstart av (minimum) to samarbeidsprosjekter mellom skole og fiskerinæringa, fangstog/eller industri, som inkluderer og favner bredt.

3.2



Ta inn fiskeripolitiske målsettinger i KPS for fangstledd (fiskerne), industri, infrastruktur,
maritime forhold og samfunn

4. Reiseliv og kulturnæringer
4.1



Operasjonalisere handlingsplan



Pådriver for etablering av samarbeid mellom næringslivet på Røst, Røst kommune,
Destination Lofoten og Innovasjon Norge på produktutvikling, salg og markedsføring

5. Andre næringer
5.1



Pådriver for samarbeid mellom næringsliv og Røst kommune om bedre rammebetingelser.



Akkvisisjonsarbeid inngår delvis i gjennomføring av tiltak 1.4

