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Værøy kommune 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET  

SAK:     22/2006 

Møtedato:  10.10.06  

Arkiv:   140 

 

 

 

 
KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL 

 
Vedlegg:  

- Forslag til kommuneplanens strategidel 

- Innspillsliste strategidokument med kommentarer og forslag til innstillinger 

- Kopi av alle mottatte innspill 

 

Saksframstilling:  

Vedlagte forslag til kommuneplanens strategidel(tekstdel) er utarbeidet av 

kommuneplanlegger Siw Niva Lothe etter en bred medvikningsprosess sammen med 

kommunens innbyggere. Strategidelen har vært lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 

02.06.06. 

Forslag til endringer er skrevet i kursiv. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

• Brev fra Bergvesenet overføres arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

• Nytt pkt. tilføres kap. 8 pkt. kultur s.22: ”Værøy kommune skal ivareta kommunens 

kulturminner i vann og på land, blant annet gjennom oppfølging av regional 

kulturminneplan.” 

• Nytt pkt. tilføres pkt. 5. s.5: Planstrategi for Værøy kommune(se eget vedlegg – 

kommuneplanens strategidok.).  

• Nytt pkt. tilføres kap. 8. s. 23: ”For  å ivareta de unike mulighetene Værøy kommune 

har som aktivitets- og opplevelsesarena, både for befolkningen i kommunen og for 

besøkende, ønsker kommunen i forbindelse med arealplanarbeidet å utrede 

mulighetene for et regionalt samarbeid, vedrørende kartlegging av friluftsområder i 

regionen i.h.h.t DN – Håndbok nr. 25.” 

• Nytt delmål tilføres innsatsområde ”Det gode liv”: SamfunnssikkerhetTilføres nytt 

punkt under delmål samfunnssikkerhet på s. 22:Det skal utarbeides en ROS-analyse 

(risiko- og sårbarhetsanalyse) i Værøy kommune for å finne frem til gode tiltak og 

forberedelser som forebygger hendelser og situasjoner som krever en ekstraordinær 

innsats for liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier er truet. Målet er å effektivt 

kunne håndtere disse situasjonene dersom de oppstår. 

• Miljø- og arealpolitiske retningslinjer tilføyes kap. 8 delmål arealplan, s. 20. 

• Forslag som inkluderer innspill fra Tromø museum, kap. 8 , kultur s. 22:”Værøy 

kommune skal ivareta kommunens kulturminner i vann og på land, blant annet 

gjennom oppfølging av regional kulturminneplan.” 
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• Innspill fra Sametinget overføres arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

• Tabell som viser brukertilfredshet og medvirkning for hele regionen settes inn under 

pkt. om brukermedvirkning på s. 8. Deler av tekst til tabell over brukertilfredshet og 

brukermedvirkning på Værøy tas bort (tekst i kursiv s. 9): 

o De tjenestetilbudene som får lavest karakter er skole (4,3), helsestasjon (4,3) 

og bibliotek(4,0). Barnehagen får høyest karakter totalt med et snitt på 5,4. 

o Når det gjelder medvirkning mener innbyggerne på Værøy at de har størst 

medvirkning på legekontoret/legevakta (5,7) og i barnehagen (5,8).  Igjen 

kommer helsestasjonen dårlig ut med et snitt på 4,3. Se tabeller under. 

• I tråd med innstilling om nytt delmål: Samfunnssikkerhet. Forslagene føres ikke inn 

som punkter i kommuneplanens strategidokument, men tas med som forslag til tiltak i 

det videre arbeidet med delmålene. 

 

 

Saken ble behandlet i formannskapet 10.10.06.  

 

VEDTAK: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling for videre bearbeiding. 
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Forord: 

 

 

 
Værøy kommune står som resten av Kommune-Norge ovenfor store utfordringer i tiden som 

kommer. Gjennom flere år har landsdelen opplevd fraflytting og nedgang i folketallet, og 

heller ikke i Værøy kommune har vi unngått en slik utvikling. Næringslivet har gått i retning 

av færre men større enheter, det har skjedd strukturelle endringer i statlige etatene, og 

kommunen har ikke klart å absorbere høyt kvalifisert arbeidskraft- verken i offentlig eller 

privat sektor. 

 

Med dette som bakteppe har det vært viktig for Værøy kommune å få realisert en 

kommuneplanprosess der strategier for en ønsket utvikling i tiden som kommer har fått stå i 

fokus. 

 

Kommuneplanen skal være skal være et redskap for de folkevalgte og administrativ ledelse. 

Den skal legge føringer for hvordan vi vil møte fremtiden, tidsperspektivet er satt til 12 år 

som rulleres hvert 4 år. 

 

Den 30.09.04 vedtok kommunestyret oppstart av planarbeidet, i planarbeidet har en lagt opp 

til en bred prosess for å få innspill fra så mange som mulig av kommunens innbyggere, der 

Værøy kommunes visjon og overordnet mål er 

 

”Værøy et levende kystsamfunn” - ”Værøy skal være et samfunn hvor det er godt å bo 

og arbeide i! 

 

Visjonen og målene skal være styrende for utviklingen av Værøy kommune, og representerer 

en ambisjon som både folkevalgte og medarbeidere i kommunen har forpliktet seg til å 

realisere, og som skal gi grunnlag for styring av utviklingen også over et lengre 

tidsperspektiv. 

 

En stor takk til politikere, øyas befolkning/lag og foreninger, næringsliv og enkeltpersoner 

som har deltatt og bidratt med innspill i planprosessen. 

 

 

 

 

Værøy kommune, 16.oktober 2006  

 

 

 

Harald Adolfsen 

 

Ordfører   
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SAMMENDRAG VISJON, OVERORDNEDE MÅL OG INNSATSOMRÅDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISJON 

”Værøy et levende kystsamfunn”. 

OVERORDNET MÅL 1 

”Værøy skal være et 

samfunn hvor det er godt 

å bo og arbeide i” 

INNSATSOMRÅDER 

Infrastruktur 

Kommunikasjon 

IKT 

Offentlige tjenester 

Bosetting 

  

Næringsutvikling 

Fiskeri 

Turisme  

Arealplan 

Miljø 

Kvinnelige arbeidsplasser 

Tiltaksfond/næringsfond 

 

Det gode liv 

Identitet 

Helse- og omsorg 

Kultur 

Oppvekst 

Regionalt samarbeid 

Delmål Delmål Delmål 
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4. Innledning 
 

a. Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen er den overordnede og langsiktige planen i kommunens plansystem, som 

skal se kommunens oppgaver og ansvarsområder i sammenheng. Kommuneplanen fokuserer 

på helheten i kommunens virksomhet, ikke på sektoroppgavene. Den skal reflektere over 

sammenhenger, dvs. at f.eks tjenesteytingen til innbyggerne er avhengig av både fornuftige, 

avveide politiske prioriteringer og en velfungerende organisasjon.  Den skal gi føringer for 

hvor kommunen skal sette inn ressurser i form av arbeidskraft og økonomi, hvilke tjenester 

kommunen skal tilby sine innbyggere og nivået på disse tjenestene. Den skal videre vise bruk 

og vern av areal. 

 

Kommuneplanen skal være et redskap for de folkevalgte, som skal gi grunnlag for styring av 

utviklingen også over et lengre tidsperspektiv. Strategiplanen har ingen handlingsplan, den gir 

mål og strategier for kommunens virksomhet uten å anvise tiltak. Intensjonen er at den 

fireårige økonomiplanen skal videreutvikles og være handlingsplan hvor man beskriver 

tiltakene. 

 

b. Medvirkning 

I planarbeidet har en lagt opp til en bred prosess for å få innspill fra så mange som mulig av 

kommunens innbyggere. Våren 2005 ble det arrangert folkemøte og fremtidsverksted over tre 

kvelder , hvor hele befolkningen var invitert til å delta på folkemøtet og lag og foreninger, 

næringsdrivende, politikere og kommunens administrasjon var invitert til å delta på 

fremtidsverkstedet. Oppmøtet og engasjementet var bra og innspillene var mange og 

konstruktive. Alle innspill og synspunkter ble samlet i et ”utfordringsdokument”, som ble et 

arbeidsdokument for kommunestyret i det videre arbeidet. 

 

c. Utfordringer 

For å stake ut en ønsket kurs for utviklingen av Værøy samfunnet har en valgt å fokusere på 

de viktigste utfordringene kommunen står ovenfor i planperioden, sett med dagens øyne, samt 

lagt opp målsettinger og strategier i forhold til disse utfordringene. Utfordringene er 

konkretisert gjennom arbeid i formannskap (planutvalg) og kommunestyret. 

 

Kommuneplanen er ment å være et dynamisk dokument som er oppdatert i forhold til 

utviklingen i samfunnet og nye utfordringer som måtte dukke opp, noe som vil kunne 

realiseres ved å ta opp kommuneplanen til diskusjon og revisjon hver valgperiode. 

 

5. Føringer for kommuneplanen 
 

a. Lovverk 
 

Plan og bygningsloven (PBL) har bestemmelser (§20) som stiller krav til kommunene om ”å 

utføre løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, sosiale og 

kulturelle utvikling innenfor sine områder”. 

 

Kommuneplanen skal inneholde en langsiktig del og en kortsiktig del. 

 



Kommuneplanens tekstdel/strategidokument- Værøy kommune 29.04.2022 

 

 

 

  

 7 

Vi deler den langsiktige delen inn i to deler; 

• Strategisk del (tekstdel) som skal beskrive mål for utviklingen av kommunen og 

retningslinjer for sektorens planlegging. 

• Arealdel (kartdel) som omfatter forvaltning av arealer og andre naturressurser. 

 

Den kortsiktige delen omfatter samordnet handlingsprogram for sektorens virksomhet de 

nærmeste år. Bestemmelsene om handlingsprogram skal ses i sammenheng med 

kommunelovens krav til kommunestyret om en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 

(§44) som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 

 

Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for: 

• Langsiktige strategiske vurderinger 

• Utarbeidelse av kommmunedelplaner, sektorplaner og handlingsplaner 

• Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 

• Integrere og samordne politiske og administrative prosjekter og prosesser 

 

Oppbygging: 

Dokumentet er bygd opp i henhold til de valgte innsatsområdene, og er således tverrsektoriell 

(ikke i samsvar med organisasjonsstrukturen i kommunen). 

 

 

 

 

b. Regionale og sentrale føringer 
 

Fylke – og samferdselsplan for Nordland 2004 – 2007: 

 

I fylkesplanen har fylkesrådet laget en visjon for Nordland i 2020. Visjonen er sett i 

sammenheng med utviklingstrekkene i samfunnet. Ut fra dette grunnlaget er det pekt ut tema 

og strategiske områder som det må jobbes med i kommende år. 

Fylkesplanens overskrift er: ” Nordland – mulighetenes fylke; godt å komme til, trivelig å 

være der, vanskelig å forlate!”. 

 

Fylkeskommunen ønsker å møte Nordlands utfordringer rettet mot følgende tre tema: 

 

• Felles innsats for felles fremtid 

• Sterke bo- , arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) 

• Ta i bruk potensialet langs kysten 
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Det legges opp til noen gjennomgående perspektiv og en konkretisering av strategier som skal 

underbygge satsingsfeltene jfr. Tekstboks: 

 

 

Fylkesplanens satsinger og strategier: 

 

Felles innsats for felles fremtid: 

• Økt samarbeid i Nordland 

• Styrke kunnskapssamfunnet Nordland 

• Utvikle Nordlands identitet 

• Bedre samferdsel i Nordland 

• Bruk og vern av hav og land 

• Bedre folkehelse 

• Økt internasjonalisering 

 

Sterke BAS-regioner: 

• Sterkere samarbeid mellom 

kommunene 

• Bedre samferdelsløsninger 

• Samarbeid om næringsutvikling og 

kompetanse 

• Sikre et godt servicetilbud 

Ta i bruk potensialet langs kysten: 

• Styrke kunnskap og kompetanse  

• Styrke samarbeidet mellom FOU-miljø og næringslivet 

• Styrke næringsutviklingen 

• Styrke reiselivsnæringen 

• Styrke arbeidet med ilandføring og industriell utnytting av gass 

• Styrke forvaltningen av ressurser langs kysten og i havet 

 

 

c. Generelle retningslinjer for arealpolitikk i Nordland: 

 

I Nordland skal følgende vektlegges særskilt i all arealplanlegging: 

 

Helhetlig planlegging: 

Bærekraftig utvikling skal være et grunnleggende prinsipp ved all arealforvaltning. 

Arealforvaltningen skal skje på grunnlag av helhetlige arealplaner som gir forutsigbarhet og 

langsiktighet i bruk og vern av arealer. 

 

Konsekvensvurderinger: 

Større endringer i bruk og vern av arealer skal skje på grunnlag av vurderinger av 

konsekvenser for naturressurser, miljø, herunder kulturminner, næringsliv, 

samfunnssikkerhet, infrastruktur og samfunn. 

 

Kulturminner: 

Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres som ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, 

opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

 

Estetikk: 

Det skal legges vekt på høy estetisk standard ved planlegging av fysiske tiltak. 

 

Tilgjengelighet: 
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2. Brukertilfredshet etter tjenesteområde

5,4

4,3

5,2

4,6

4,0

5,2

4,3
4,7 4,7

1
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5

6

Barnehage Skole Hjemmetj. Byggesak Bibliotek Lege-

ktr./vakt

Helsestasj. Værøy Region

Tilgjengelighet for alle skal legges til grunn for utforming av offentlige og publikumsrettede 

bygg og tilrettelagte utområder, enkelte friluftsområder, boliger, arbeidsplasser og adkomsten 

til transportmidler. 

 

Barn- og unge: 

Barn og unges interesser skal vektlegges i planleggingen. Konsekvensene for barn og unge 

skal vurderes i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Planprosessene 

må organiseres slik at synspunkter som gjelder barn og unge som berørt part kommer fram. 

 

Samfunnssikkerhet: 

Det skal tas sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i all samfunnsplanlegging. Dette skal 

bidra til at vi får et samfunn der trusler mot liv, helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner er 

redusert. Risiko- og sårbarhetsanalyser er et viktig verktøy i dette arbeidet. 

 

Friluftsliv: 

Regionalt og nasjonalt viktige friluftsområder skal sikres som ressurs og grunnlag for å 

ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena, både for 

befolkningen i fylket og for besøkende. 

 

Jordvern: 

Dyrka jord skal ha et strengt jordvern i forhold til omdisponering til andre formål. 

 

d. Brukerundersøkelsen 2005 Værøy kommune 

 
I 2005 ble det gjennomført brukerundersøkelser i alle seks Lofot-kommunene, der i blant i 

Værøy kommune. Målsettingen med brukerundersøkelsen var å sette fokus på om 

innbyggerne var fornøyd med de tjenestene kommunen kunne tilby, og om de følte at de 

hadde medvirkningsmuligheter på tjenestetilbudene. Resultatene fra brukerundersøkelsen 

ville også danne grunnlag for forbedringer i de ulike tjenestetilbudene.  

 

Innbyggerne ble bedt om å vurdere tjenestetilbudet på en skala fra 1 til 6, og Værøy kommune 

fikk like god karakter som regionen med et snitt på tjenestetilbudene på 4,7. De 

tjenestetilbudene som får lavest karakter er skole (4,3), helsestasjon (4,3) og bibliotek(4,0). 

Barnehagen får høyest karakter totalt med et snitt på 5,4. 
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Når det gjelder medvirkning mener innbyggerne på Værøy at de har størst medvirkning på 

legekontoret/legevakta (5,7) og i barnehagen (5,8).  Igjen kommer helsestasjonen dårlig ut 

med et snitt på 4,3. Se tabeller under. 

  

4

3. Brukertilfredshet – medvirkning
etter tjenesteområde
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Barnehage Skole Hjemmetj. Byggesak Bibliotek Lege-

ktr./vakt

Helsestasj. Værøy Region

 
 

6. Medvirkning i kommuneplanprosessen 
 

I planarbeidet har man lagt opp til en bred prosess hvor hele kommunens befolkning ble 

invitert til å komme med synspunkter og innspill gjennom folkemøte. Videre ble 

lag/foreninger, næringsliv, politikere og kommunens administrasjon invitert til å delta på et to 

dagers fremtidsverksted hvor kommunens sterke og svake sider, muligheter og trusler sto i 

fokus. Dette arbeidet resulterte i et ”utfordringsdokument”, som ble overrakt kommunestyret 

som bakgrunnsmateriale for det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Innspillene fra folkemøtene og fremtidsverkstedet resulterte i konkrete innspill som beskrevet 

i tabellene under; 
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Sammendrag folkemøte Værøy 25.04.05 
 
Sted Styrker Trusler Tiltak satsinger 

Værøy • Vakker og sterk natur 

• Trygg oppvekst 

• Åpne og trivelige folk 

• Eksotisk å bo her 

• Nærhet til ressurser 

• Aktivt fiskerimiljø 

• Alle kjenner alle 

• Driftig næringsliv 

• Forholdsvis trygge arbeidsplasser 

• Nær kontakt til offentlige tjenester 

• Relativt godt med kommunikasjon 

• Lite kriminalitet 

• God barnehagedekning 

• God eldreomsorg med faglært personale – 

god legedekning 

• God skole med god lærerdekning med 

kvalifiserte lærere 

• Forståelsesfull kommune – PU omsorg 

• God økonomi blant folk 

• Helikopter forbindelsen bra 

• Positivt med planer om ny skole 

• Korte avstander 

 

 

• Fraflytting – unge 

• Ensidig næringsliv 

• Frykt – fisken forlater oss 

• Sentraliseringspolitikk 

• Ikke flinke til å samarbeide 

• Fiskekvoter forsvinner ut av kommunen 

• Mangel på næringssjef og kultursekretær 

• Dårlig kapasitet på krafttilførsel 

• Befolkningen liten påvirkning på fergeruter 

• Vanskelig for ungdom å få egen kvote 

• Narkotika 

• Problem med finansiering av nye næringer og til 

privat husholdning 

• For mye søppel 

• For få fiskebruk – liten konkurranse, mer sårbart 

• Billig utenlandsk arbeidskraft 

• Lavere folketall – dårligere kommuneøkonomi 

• Kommunen – en trussel mot seg selv 

(administrasjonen) 

• Mangel på statlige arbeidsplasser – spesielt for 

kvinner 

• Vanskelig med arbeid etter endt utdanning 

• Fattig samfunn uten ungdom 

• Mangel på gode fritidstilbud til ungdom 

• Mangel på kulturtilbud i alle aldre 

• Mye negativ omtale av øya i avisa 

 

1. Flere tildelinger av fiskekvoter 

til kommunen – satsing på 

ungdom  

2. Utviklingsmuligheter for 

kvinnearbeidsplasser  

3. Satsing på et variert næringsliv 

4. Positiv profilering og 

posisjonering av kommunen i 

media 

5. Videreutvikle turisme – 

helårsturisme   

6. Ungdom – arbeidsplasser, 

stipendordninger, kultur- og 

fritidstilbud  

7. Ansette næringssjef og kultursjef 

(de to punktene ble slått 

sammen)  

8. Utvikling av havna  

9. Flere kulturtiltak   

10. Skape identitet til øya  

11. Lik lønn for likt arbeid 

12. God helårsforbindelse til Lofoten 

(daglig)   
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Sammendrag ”fremtidsverksted” på  Værøy, 31.05 og 01.06.05 

 

 
Prioriterte tiltak 1. Bygging av ny-skolen         

2. Starten på avgjørelse om utdyping av havna       

3. Forbedret ruteavgang med helikopter og ferge – ett skritt til flere avganger.   

4. Fjerne omsettelige kvoter         

5. Post + bank + trygdekontor og ligningskontor er her     

6. Ferge 3 ganger i uka til Moskenes, 1 gang pr. dag til Bodø (direktetur)   

7. Planlegging og søknad om finansiering av flerbrukshall er klar    

8. Nye rutetider og rabattordninger på helikopter      

9. Økt kulturstøtte – 50 til 100 tusen        

10. Kultursekretær 100 %         

11. Ryddig og fin øy          

12. Samarbeid på tvers mellom alle grupper (råstoff, bearbeiding, næringsliv)  m/ kommunen som katalysator -  

samle reiselivet – fødselshjelp.    

13. Næringssjef 100%          

14. Muligheter til å komme fra øya, ”skal vi ta en tur i kveld”, til Bodø/Lofoten  

15. ”Røykfri øy”           
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Styrker Bygging av ny – skolen:  

• Trivsel for lærere og elever  

• Attraktivt i forhold til å beholde/rekruttere – ringvirkninger for hele samfunnet 

• Godt læringsmiljø 

• Helsegevinst 

Utdyping av havna: 

• Bedre forhold for næringslivet 

• Mulighet for annen næringsvirksomhet 

Kommunikasjon: 

• Lettere å bo her 

• Lettere med interkommunalt arbeid 

• Attraktivt for tilflyttere 

• Økt turisme 

• Økt trivsel 

Fjerning av omsettelige kvoter: 

• Ressursene forblir på øya 

• Nyrekruttering – ringvirkning for industrien på land (nyetablering) 

Post + bank + trygdekontor og ligningskontor er her: 

• Bedre service til befolkningen 

• Flere arbeidsplasser 

Planlegging og søknad om finansiering av flerbrukshall er klar: 

• Opprettholder et godt ungdomsmiljø 

• Helsegevinst 
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Svakheter Bygging av ny – skolen:  

• Går utover andre investeringer over tid. 

• Strammere økonomi i kommunen 

Utdyping av havna: 

• Miljøproblemer 

Kommunikasjon: 

• Handelsstanden skadelidende 

• Servicetjenestene kanskje dårligere 

Fjerning av omsettelige kvoter: 

• Tap for de som har kjøpt kvoter 

• Banken blir skadelidende 

Post + bank + trygdekontor og ligningskontor er her: 

• Dyrere for samfunnet 
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Muligheter Bygging av ny – skolen:  

• Muligheter for kvalifiserte lærere 

• Begrense fraflytting 

• Attraktivt for barnefamilier 

• Mulighet for videregående skole 

Utdyping av havna: 

• Mulighet  for industrien å ekspandere 

• Service – olje, bunkers, fiskeflåten. 

Kommunikasjon: 

• Bedre muligheter for industrien 

• Attraktivt å bo her 

• Bedre muligheter for reiselivet 

Fjerning av omsettelige kvoter: 

• Muligheter for nyrekruttering 

• Rimelig inngangsbillett til næringa 

Post + bank + trygdekontor og ligningskontor er her: 

• Nærhet til tjenestene 

• Personlig kontakt 

Planlegging og søknad om finansiering av flerbrukshall er klar: 

• Attraktivt å bo her 

• Økte muligheter for kulturlivet 
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Trusler • Fraflytting 

• Enorm/katastrofal! 

• Bare tre stykker igjen. 

• Hvis man ikke fikk gjennomført tiltakene, ville følgene bli som beskrevet over. Til slutt vil ingen bo her på øya, 

de eneste som ville være igjen var tre stykker på Nato-stasjonen, som ville få forsyninger via helikopter. Ordfører 

understrekte at skulle man få til utvikling på øya, må alle innbyggere dra i sammen, slik at man var flere om å dra 

lasset. 
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Strategisk viktige 

problemstillinger 

Bygging av ny – skolen: 

• Finansiert på best mulig måte – må ikke gå utover andre poster.  

• Søke midler 

• Koble til flerbrukshall 

Utdyping av havna: 

• Større overføringer; økte bevilgninger. 

• Lobbyvirksomhet mot fylke og sentralt 

• Avisinnlegg 

• Næringslivet må dokumentere behovet 

• Næringslivet må samarbeide og kontakte Innovasjon Norge – presentere fornuftige/levedyktige prosjekt. 

• Opprette koordinator for næringslivet 

• Fronte saken politisk 

• Positiv medieomtale 

Kommunikasjon: 

• E 10 til Røst – ferge 

• Trekant – forbindelse m/  helikopter Røst/Værøy/Bodø + Leknes 

• Politisk bearbeiding 

• Transportnæringa pådrivere 

• Jobbe for tidligere og seinere helikopteravganger – billigere for trygdekontoret 

• Finne smutthull til finansiering av gode formål (generelt) 

• Jobbe for ruteendring på sommerrute ferge – må kunne komme seg hjem fra Lofoten 

Fjerne omsettelige kvoter: 

• Politisk engasjement/påvirkning  m/ sterke protester – felles gode ikke til salgs 

• Fiskere må samarbeide med grupper som har samme interesser 

Post/bank/trygdekontor/ligningskontor: 

• MÅ brukes av folket – benytte de tilbudene man har 

• Servicetorg i kommunen som kan overta noen oppgaver 

Flerbrukshall: 

• Vedtak av plan for fysisk aktivitet ligger til grunn for søknaden 

• Ventetid på 3-5 år 

• Hjelper med politisk påtrykk. 
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7. DEL 1 – STRATEGIDELEN;  

 

VISJON OG OVERORDNEDE MÅL 
 

Følgende visjon er vedtatt for 2007 – 2019: 

 

    

 

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

Den overordnede målsetting er: 

 

• Værøy skal være et samfunn hvor det er godt å bo og arbeide i. 

 
 

 

 

 

8. INNSATSOMRÅDENE 

 

For å nå visjonen har Værøy kommune vedtatt tre innsatsområder for perioden 

2007 – 2019: 

 

• INFRASTRUKTUR 

• NÆRINGSUTVIKLING 

• DET GODE LIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISJON 

”Værøy et levende kystsamfunn”. 
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INFRASTRUKTUR 

 

• KOMMUNIKASJON 

• IKT 

• OFFENTLIGE TJENESTER 

• BOSETTING 

 

 

KOMMUNIKASJON: 

 

Værøy kommune skal arbeide for å styrke kommunikasjonen både  gjennom luftvei og på 

fergesamband. 

Det skal arbeides for: 

• Flere avganger med helikopter 

• Ruteendringer på ferge 

• Styrking av Lofot-forbindelsen. 

 

Ikt: 

 

• Værøy skal til enhver tid være i forkant innen data- og telekommunikasjon. 

 

Offentlige tjenester: 

 

• Værøy kommune skal arbeide for å styrke de nåværende offentlige tjenester. 

 

Bosetting: 

 

• Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige rimelige boligtomter. 

• Kommunen skal drive kontaktarbeid mot ungdom under utdanning. 

• Værøy kommune skal legge til rette for at ungdom kan skape sin egen arbeidsplass og 

bosette seg. 

• Det skal arbeides med å få til et regionalt samarbeid mot finansieringsinstitusjoner for 

å få til bedre vilkår for finansiering av egen bolig. 

 

 

NÆRINGSUTVIKLING: 

 

Fiskeri: 

 

• Værøy kommune skal motivere ungdom til å satse innen fiskeri. 

• Kommunen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom skole og næring. 

• Kommunen skal bidra til og tilrettelegge for ungdom som vil satse innen 

videreforedling. 

• Det skal arbeides for en videre utvikling av havna, innenfor fiskeri og annen næring. 

 

Turisme: 
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• Kommunen skal støtte opp om tiltak innen turisme. 

: 

Arealplan: 

 

 

Miljø: 

 

• Kommunen skal støtte tiltak mot estetisk forsøpling. 

• Kommunen skal også aktivt støtte miljøtiltak for å bevare fiskeriressurser, og for å 

hindre forurensing på hav og land. 

 

Kvinnelige arbeidsplasser: 

 

• Værøy kommune skal oppfordre til satsing på kvinnelige arbeidsplasser i et samarbeid 

mellom skole og næring. 

• Værøy kommune skal støtte opp om/prioritere etableringer av kvinnelige 

arbeidsplasser. 

 

DET GODE LIV 

 

Identitet: 

 

• Værøy kommune skal arbeide for en positiv profilering av kommunen i media. 

• Kommunen skal stimulere til identitetsskapende tiltak/arrangementer tuftet på 

lokale/regionale tradisjoner. 

 

Helse- og omsorg: 

 

• Værøy kommune skal arbeide for å styrke tannhelse tilbudet. 

• Kommunen skal sørge for å opprettholde og styrke dagens tilbud innen helse- og 

omsorg. 

 

Kultur: 

 

• Værøy kommune skal støtte aktive lag- og foreninger. 

• Værøy kommune skal ivareta Værøy Gamle Kirke. 

• Værøy kommune skal stimulere til og opprettholde nåværende og nye lokale 

arrangementer. 

 

Oppvekst: 

 

• Værøy kommune skal legge til rette for kommunale sommerjobber til ungdom. 

• Kommunen skal støtte opp om AOF. 

• Værøy kommune skal sørge for å opprettholde nettbasert utdanning. 

 

Regionalt samarbeid: 
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• Værøy kommune skal opprettholde samarbeidet i regionen. 

 

 

 

9. REGIONALT SAMARBEID 

 
Værøy kommune deltar i flere regionale prosjekter som vil ha betydning for 

kommuneplanarbeidet. Disse prosjektene er som følger: 

 

1. Kystens kulturarv som grunnlag for utvikling og verdiskaping i Nordland (Nordland 

fylkeskommune). 

2. Masterplan for reiseliv – Lofoten (Destinasjon Lofoten). 

3. Regional kulturminneplan Lofoten (Nordland fylkeskommune). 

4. Verdensarv status (Miljøverndepartementet). 

 

 

10. Del 2 - Arealplan 
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