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KOMMUNAL PLANSTRATEGI –
INNLEDNING
Formålet med kommunal planstrategi er å
avklare hvilke planoppgaver som er viktigst å
bruke tid på i denne kommunestyreperioden.
KOMMUNENS PLANSYSTEM
Kommuneplanleggingen skal være rullerende.
Planlegging skal være en kontinuerlig prosess
og et middel for å styre kommunens
virksomhet i ønsket retning. I et rullerende
kommunalt plansystem vil det løpe to
«planhjul»: årshjulet og fireårshjulet. Hvert
fjerde år tar kommunestyret stilling til om
kommuneplanen skal revideres. Denne
rulleringen av kommuneplanen kalles ofte
fireårshjulet. Den kommunale planstrategien
utgjør navet i det fireårige planhjulet. I tillegg
løper årshjulet med årlig rullering av
handlingsdel med økonomiplan, årsbudsjett og
årsmelding/regnskap.
Kommunal planstrategi er ikke en plan. Den er
retningsgivende for kommunens planlegging
og har ingen direkte rettsvirkning for
kommunens innbyggere. Planstrategien skal
identifisere kommunens utfordringer og
generelle utviklingstrekk og kommunens
planbehov skal gjenspeile dette. Under arbeidet
med kommuneplanens samfunnsdel i 2019 ble
det utarbeidet et omfattende
kunnskapsgrunnlag.

1Asplan Viak, forenklet oversikt over det
kommunale plansystemet

SAMFUNNSDEL
Kommuneplanens samfunnsdel er det
overordnete politiske styringsverktøyet for hele
kommunen. Det er en strategisk plan som

peker ut kommunens satsingsområder. Disse
skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser de
kommende årene. Planen skal gi forutsigbarhet
for innbyggere og administrasjon i kommunen,
og den skal gjøre at vi kan dra i samme retning.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være den
overordnede planen for kommuneplanens
arealdel og andre kommunale planer.
Samfunnsdelen skal angi retning på
utviklingstrekkene og sikre at øvrig planverk
følger denne retningen.
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av
kommunestyret i k-sak 095/2019 18. desember
2019. Den skal i utgangspunktet gjelde til
2032, men revisjon av planen skal vurderes
minst en gang hvert fjerde år. Dette er første
gang kommunen har utarbeidet samfunnsdel
og det ble satt av mye tid til planprosessen.
Revisjon av planen skal vurderes i
planstrategien.
AREALDEL
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk
som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av
arealene.
Arealdelen ble sist revidert i 2001. Da var det
kystsone/hav som ble revidert, og hoveddelen
av planen er fra 1994. Denne er utdatert, og det
har lenge vært planlagt at det skal lages ny
arealdel når samfunnsdelen er vedtatt. I
økonomiplanen for 2020-2023 er det satt av
midler til arealdel i 2021-2022.
Det er ikke kapasitet til å utarbeide arealdelen i
kommunen, og vi må regne med å innhente
ekstern kompetanse. I forbindelse med
arbeidet bør det også vurderes å skredvurdere
viktige utbyggingsområder, kartlegging og
verdisetting av friluftslivsområder, og å
utarbeide en ferdselsåreplan for viktige
friluftsområder.
ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
Økonomiplan med handlingsdel er
kommunens viktigste verktøy for å sikre god
økonomisk planlegging og styring.
Kommuneplanens handlingsdel skal vise

hvordan samfunnsdelens satsingsområder og
hovedmål følges opp. Handlingsdelen angir
ressursfordeling, og spesifiserer resultatmål
og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å
følge opp målene i kommuneplanen.
Et godt arbeid med handlingsdelen gjør at
kommunen minimerer behovet for separate
tema- og handlingsplaner. Økonomiplan med
handlingsdel vedtas årlig og har et fireårig
perspektiv.

GJELDENDE KOMMUNEPLAN
«Skape det gode liv – sammen for kystfolket
under polarsirkelen» er den vedtatte visjonen
for kommunen. Kommuneplanen peker ut fire
satsingsområder, samt strategier for
arealforvaltninga:
•
•
•
•
•

Oppvekst – livsmestring og kvalitet,
God helse og omsorg – gjennom hele
livet,
Befolkningsutvikling – snu nedgang til
vekst
Næringsutvikling – allsidighet og økt
verdiskaping, og
Arealstrategiene – realisere fordelene
ved god plass

Under de fire satsingsområdene har vi
formulert 19 mål for utvikling av kommunen,
og hvert mål kommer med tilhørende
strategier. I tillegg kommer vanlig drift og
lovpålagte oppgaver. Målene i planen skal
reflekteres i alt kommunen gjør og påvirker
planbehovet. Gjennomgående temaer i
kommuneplanen, og i all kommunal
planlegging er folkehelse, klima, og bærekraft.

•
•

God helse og omsorg – gjennom hele livet
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Oppvekst – livsmestring og kvalitet

•

•
•
•

Rødøy skal være en trygg og trivelig
kommune å bo i
Ungdommen vår skal få muligheter
som gjør at de ønsker å bli i
kommunen
Vi skal tiltrekke oss tilflyttere og
besøkende

Næringsutvikling – allsidighet og økt
verdiskaping

•

Barn og unge skal oppleve gode
overganger mellom barnehage,
grunnskole, og videregående skole
De som jobber med barn og unge skal
ha høy kompetanse innen sine fagfelt
Vi skal ha gode læringsarenaer i Rødøy
Barn og unge skal ha kompetanse som
fremmer god fysisk og psykisk helse,
og som gir muligheter for å ta
ansvarlige livsvalg

Ha helsefremmende og forebyggende
aktiviteter
Ingen skal oppleve utenforskap
Flest mulig skal kunne bo hjemme hele
livet
Vi skal tilby trygge og tilgjengelige
tjenester gjennom livsløpet
Vi skal være en attraktiv
kompetansearbeidsplass
Vi skal være en foregangskommune
innen samskaping i helsesektoren

Befolkningsutvikling – snu nedgang til vekst

Dette er de vedtatte målene i planen:

•

Barn og unge skal erfare at de blir
lyttet til og har reell innflytelse
Barn og unge skal være kjent med hele
kommunen, og med hverandre

•

Fem næringsområder med spesielt
fokus:
o Landbruk
o Fiskeri
o Havbruk
o Reindrift
o Reiseliv
Vi skal være en gründervennlig
kommune
Vi skal bidra til næringsvekst og
innovasjon
Vi skal tilby god veiledning som passer
befolkningen og næringslivets behov

I tillegg kommer fokusområdene under
arealstrategiene som er boligutvikling,
næringsutvikling, og infrastruktur.

FØRINGER FOR PLANARBEIDET

REGIONALE FØRINGER

STATLIGE FØRINGER

Fylkeskommunen har flere planer som legger
føringer for arbeidet i kommunene, blant
annet:

Regjeringen legger hvert fjerde år frem
nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging for å fremme
bærekraftig utvikling i hele landet. De
nasjonale forventningene skal følges opp
i kommunenes arbeid med planstrategier og
planer. Regjeringen peker ut fire store
utfordringer:
•

Å skape et bærekraftig
velferdssamfunn

•

Å skape et økologisk bærekraftig
samfunn gjennom blant annet
en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning

•

Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

•

Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen vil at FNs 17 bærekraftsmål skal
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår
tids største utfordringer. De skal være en del av
grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.
Dokumentet fokuserer spesielt på fire områder
hvor det er tydelige forventninger til
kommunal planlegging:
•

Planlegging som verktøy for helhetlig
og bærekraftig utvikling

•

Vekstkraftige regioner og

•
•
•
•
•

Listen er ikke uttømmende.
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 er det
overordnete plandokumentet for
fylkeskommunen. De lister opp tre målområder med tilhørende visjoner, mål, og
strategier. Under er målområdene med visjon
og undermål som gir en viss oversikt over
hovedlinjene i planen.
•

•

lokalsamfunn i hele landet
•

Bærekraftig areal- og
transportutvikling

•

Byer og tettsteder der det er godt å bo
og leve

I tillegg er det en rekke lover og statlige
planretningslinjer som legger føringer for den
kommunale planleggingen, og som kan gi
grunnlag for innsigelser.
Reformen Leve hele livet har som hovedfokus å
skape et mer aldersvennlig Norge. Reformen er
lagt til grunn i kommuneplanarbeidet og skal
følges opp videre i økonomiplan med
handlingsdel.

Kilder til livskvalitet – regional
folkehelseplan 2018-2025
Regional transportplan 2018-2029
Politikk for marin verdiskaping
Strategi for stedsutvikling
Handlingsplan for universell
utforming

•

Livskvalitet – Et aktivt liv og et
inkluderende samfunn
o Alle i Nordland skal ha
mulighet til å kunne utvikle
sine evner, ferdigheter og
interesser
o Innbyggerne i Nordland skal
ha gode levekår
Livskraftige lokalsamfunn og regioner
– Et attraktivt Nordland
o Regionsentrene skal være
lokomotiver i livskraftige
regioner
o Nordland skal ha attraktive og
funksjonelle lokalsamfunn og
regioner
o Nordlands befolkning skal ha
tilgang til fleksible og robuste
utdanningstilbud
Verdiskaping og toleranse – Et
nyskapende Nordland
o Økt kompetanse og
forsknings- og
utviklingsaktivitet (FoU)
o Nordland skal ha tilstrekkelig
og kompetent arbeidskraft
o Nordland skal ha et
konkurransedyktig, innovativt
og bærekraftig arbeids- og
næringsliv

UTVIKLINGSTREKK OG
UTFORDRINGER I RØDØY
Det ble utarbeidet et større kunnskapsgrunnlag
i forbindelse med kommuneplanarbeidet i
2019. Dette ligger til grunn for planstrategien.
Utviklingstrekkene og utfordringene under er
ment som et supplement til kunnskapsgrunnlaget.

aldersklassene holde seg relativt stabile i
forhold til hverandre. Det innebærer at
forsørgerbyrden vil gå fra ca. 2,5 i arbeidsfør
alder per pensjonist i 2018 til under 1,5 i 2040.

Det forventes at kommuner bruker
planlegging, og spesielt planstrategien, til å
diskutere om man har forutsetninger for å
møte framtidas utfordringer alene, eller om
man bør slå seg sammen. Disse spørsmålene
har det vært jobbet mye med de siste årene i
forbindelse med utredning av sammenslåingsmuligheter og i forbindelse med sak om
grensejustering.
BEFOLKNINGSUTVIKLIN G
Per 1. januar 2020 var det 1213 bosatte i
Rødøy. I likhet med mange andre
distriktskommuner har Rødøy hatt en jevn
nedgang i folketallet gjennom mange år.
Enkelte kretser har befolkningsøkning i et tiårs perspektiv, men alle kretser har hatt
befolkningsnedgang i et 20-års perspektiv. Det
er veldig lav andel innvandrere i kommunen
med omtrent 5,5% sammenliknet med 17%
nasjonalt. Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner
at nedgangen i folketall vil fortsette, men i
stadig mindre grad, fram mot 1140 innbyggere
i 2040 (hovedalternativet). Telemarksforskning tror sentraliseringseffekten er sterkere,
og beregner 1070 innbyggere i 2040
(hovedalternativet).
Urbanisering er et globalt fenomen som
påvirker befolkningsutviklinga på alle nivåer.
Befolkningsvekst er en tydelig ambisjon i
kommuneplanen. Det er et vanskelig mål selv
med ekstraordinær innsats. Krav om realisme i
planlegginga betyr at vi må ta høyde for
fortsatt befolkningsnedgang.
Aldersfordelinga i kommunen er ikke
dramatisk annerledes enn for resten av landet,
men med noe overrepresentasjon i de øverste
aldersgruppene. Menn mellom 40 og 70 er
også overrepresentert. SSBs befolkningsframskriving sier at andelen 67+ vil øke fra ca.
19% i dag til ca. 29% i 2040. For øvrig vil

VERDISKAPNING OG
NÆRINGSUTVIKLING
Næringslivet i Rødøy er bygd rundt
primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk. I
tillegg er det mekanisk industri og ulike former
for tjenesteytende næring som transport og
handel. Vi har flere spennende reiselivsbedrifter, og denne næringa har hatt sterk
vekst de siste åra.
Det er omtrent like mange som jobber i privat
som i offentlig sektor. Mange i privat sektor
jobber som selvstendig næringsdrivende.
Andel sysselsatte i befolkningen er marginalt
høyere enn snittet for landet, på 68,3% i 2018.
Siden 2000 har det vært en nedgang i
fiskefangst fra 6248 tonn til 2077 tonn i 2018. I
samme periode er det økning i jordbruksareal i
drift, fra 7320 dekar i 2010 til 7958 dekar i
2018. Det er liten endring i husdyrproduksjon.
Vi er en av Norges store havbrukskommuner
og har over 40 000 tonn kapasitet i 2020.
Næringsstrukturen har lite endring bortsett fra
for overnattings- og serveringsvirksomheter

som har gått fra 8 registrerte virksomheter i
2010 til 15 i 2019.
VANN OG AVLØP, MILJØ
Rødøy har ni kommunale vannverk, i tillegg til
enkelte små og mellomstore private vannverk.
Avløpsvann behandles stort sett ved bruk av
slamavskiller, og ved avløp til under laveste
lavvann i sjø eller til infiltrasjon i grunn.
Vannverkene må ha løpende vedlikehold.
Det forventes en kraftig økning i temperatur og
endrete nedbørsmønstre i årene som kommer.
Vi vil få lengre tørkeperioder, mindre
vårflommer og episoder med kraftig nedbør
øker vesentlig både i intensitet og hyppighet,
og det vil også føre til mer overvann. Det
forventes flere og større regnflommer, og det
blir større fare for jord- og sørpeskred.
Fremtidige stormfloer truer bygninger i
kommunen. Vekstsesongen vil antakeligvis
også bli noe lengre.
I 2016 hadde kommunen totalt et utslipp på
32593 tonn CO2-ekvivalenter. Klart høyest
utslipp er det fra sjøfart, med jordbruk og
veitrafikk som andre og tredje største kilder.
Kommunal eiendomsforvaltning bruker 100%
fornybar energi i egne bygg. Alle tiltakene i
energi- og klimaplanen fra 2010 er
gjennomført. Det er mulig det blir felles arbeid
om nye klimaplaner blant flere kommuner på
Helgeland i planperioden, og Rødøy bør i så
fall være med på dette.
KOMMUNIKASJON – SAMFERDSEL OG
INFRASTRUKTUR
Kommunikasjonen i kommunen er den største
forklaringsfaktoren for hvorfor mange deler av
den kommunale driften er så dyr. Rødøy er en
øykommune hvor store deler av fastlandet også
i praksis fungerer som øyer, med fergeforbindelse for å reise både sør- og nordover.
Geografisk sett er kommunen svært oppdelt og
med store variasjoner fra fjord og fjell til hav.
Stadige endringer i rutetilbud for ferger og
hurtigbåter, stor prisøkning, samt hyppige
kanselleringer gir store utfordringer for
kommunen. Manglende forutsigbarhet og
manglende reisemuligheter går utover bolyst,

lønnsomhet for næringsdrivende, og øker
risiko ved investeringer.
Fysisk infrastruktur i kommunen er relativt
motstandsdyktig mot konsekvensene av de
forventede klimaendringene. I planleggingen
er det spesielt viktig å sikre fortsatt god
drenering og å tenke langsiktig når det skal
bygges nytt.
AREAL
Rødøy kommune består av totalt 3103,06 km2
hvorav 685,82 km2 er landareal og 25,47 km2
er ferskvann. Resten av arealet er hav. Omtrent
670 km2 består av utmark og i overkant av
10km2 er landbruksareal. Kommunen er blant
Norges mest spredtbygde med elleve befolkede
kretser av forskjellig størrelse. Vi har fem
fastlandskretser og 6 øykretser. Alle øykretsene
og tre av fastlandskretsene er uten veiforbindelse til resten av landet.
Fiske har vært livsgrunnlaget i Rødøy så lenge
det har bodd folk her. Vi har også blitt en stor
havbrukskommune, og turismen i området
øker. Disse har til dels motstridende interesser
om bruk av fjord og hav. God planlegging kan
virke konfliktdempende.
Arealstrategiene i kommuneplanen er førende
for arealplanarbeidet. Det er spesielt fokus på
boligutvikling, næringsutvikling, og infrastruktur. Den desentraliserte strukturen i
kommunen er ønsket.
FOLKEHELSE
Rødøy kommune har helseutfordringer blant
annet i forhold til overvekt kvinner, overvekt
på sesjon, og lavere forventet levealder for
menn født i 2017 enn landet for øvrig. Det er
derfor viktig å ha aktivitetstilbud som omfatter
hele befolkningen. Dette gjelder både idrett og
friluftslivsaktiviteter og andre kulturelle
aktiviteter. Det er også viktig av befolkningen
kjenner til hvilke fritidstilbud som finnes der
de bor.
Overgangen fra grunnskole til videregående
skole er spesielt viktig å følge opp, blant annet
fordi det ikke finnes videregående skoler i
Rødøy, og ungene må flytte på hybel etter
grunnskolen. Det er viktig å legge til rette for å
hjelpe til med mestring av overgangen med å

flytte hjemmefra, slik at ungdommene kan
fullføre skolegangen.
Folkehelsearbeidet i Rødøy er innarbeidet i
arbeid for barn og unge, og i forholdsvis liten
grad mot den voksne befolkningen. Fysisk
aktivitet og friluftsliv kan medvirke til å
forebygge, utsette eller lindre kroniske
sykdommer, fremme helse og trivsel og gi
naturopplevelser, rekreasjon og anledning til
sosialt samvær. Rødøy kommune har
potensiale for å være en fantastisk
friluftslivkommune, men befolkningen
mangler oversikt over merkede stier og
turløyper.
ØKONOMI
Størsteparten av kommunens inntekter består
av rammetilskudd fra staten. Rødøy kommer
ugunstig ut ved beregning av utgiftsbehov,
ettersom det nye inntektssystemet i større grad
baseres på antall innbyggere. Dette til tross for
at en får en noe tilbake basert på et avstandskriterium. Videre befolkningsnedgang vil gi
utslag på kommunens ressursbruk mellom de
forskjellige sektorene. Og vi mangler strategier
for å håndtere dette.
Rødøy har valgt å bestå som egen kommune.
Det innebærer at vi skal tilfredsstille
fremtidens krav – samtidig som vi kommer til
å få stadig større utfordringer. Kommunen skal
tilby gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling
og et godt lokaldemokrati. Kommunestyret
anser at de økonomiske forutsetningene for å
bestå som egen kommune er tilstede, basert på
forventet inntektsutvikling som omfatter
inntekter fra kraft og havbruk.
Veksten i frie inntekter er ikke tilstrekkelig til å
dekke lønns- og kostnadsøkning. Avviket
mellom inntekts- og kostnadsutviklingen ser ut
til å skulle øke i planperioden, på grunn av
synkende folketall og økende krav til
kommunalt tjenestenivå. For å bedre driftsresultatet i nødvendig omfang og å redusere
den reelle risikoen vi står overfor ved tap av
ekstra inntekter, så må kostnadsnivået ned.
Det vil ikke være tilstrekkelig med nøysomhet
eller generell sparing alene – det har en forsøkt
i mange år uten å oppnå nødvendig effekt. For
å få ned kostnadsnivået vesentlig, må en samle

ressursene om drift av færre og mer rasjonelle
enheter. Det er vedtatt å gjenoppta arbeidet
med forpliktende plan i 2020.

FORSLAG TIL PRIORITERING AV PLANOPPGAVER
TIDLIGERE PLANER OG PLANTABELL
Plantabellen under i dokumentet er ment som en oversikt over alle politiske planer, reglementer, og lokalt vedtatte forskrifter. Eventuelle tidligere planer som
ikke er i tabellen utgår. I tillegg kommer enkelte overordnede administrative plandokumenter, men listen over disse er ikke uttømmende. Reguleringsplaner,
dvs. arealplankart for område- eller detaljregulering, er ikke tatt med i oversikten.
Kommunen har mål om at det skal kuttes ned på antall kommunedelplaner og sektorplaner for å få et mer helhetlig og oversiktlig kommunalt plansystem. Det
innebærer at enkelte temaer som har hatt «egen» plan tidligere blir innarbeidet i økonomiplan med handlingsdel ved behov heller enn å få revidert temaplan.
Dette gjelder for eksempel Boligpolitisk plan (2015), Handlingsplan for Rødøy folkebibliotek (2017), og Næringsplanen (2004).

Vedtatte
planer

Oppstartsår nye planer og
revidering av eksisterende

Vedtatt
/revidert 2020 2021 2022-23

Årlig

Overordnet plan
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Økonomiplan med handlingsdel

Merknader

R = revideres
2019
2001
2019

Ny
R

Planlagt revidert nå som samfunnsdelen er på plass
Styrkes og utvikles som kommuneplanens handlingsdel

Arealplaner
Arealplanbestemmelser
Kystsoneplan
Kommunedelplan for Rødøy
Kommunedelplan for Jektvik
Kommunedelplan for Myken

2001
2001
1994
1994
1994

Ny
Ny
Ny
Ny

Hører med til arealplan
Erstattes av Kystsoneplan Helgeland
Utgår ved revidering av kommuneplanens arealdel
Utgår ved revidering av kommuneplanens arealdel
Utgår ved revidering av kommuneplanens arealdel

Regionale planer
Strategiplan havbruk Salten
Strategiplan reiseliv Salten
Kystplan Helgeland

2017
2017
Påbegynt 2013. Det er innsigelse på vedtatt plan. Gammel
kystsoneplan gjelder inntil videre

2019*

Kommunedelplaner og temaplaner
Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv
Prioritert handlingsplan for idrett og friluftsliv
Kommunedelplan for kulturminner

2019
2019

Kommunedelplan Energi og klima
Trafikksikkerhetsplan
Overordnet beredskapsplan
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Plan for oppfølging av kommunal beredskap

2010
2011
2016
2016
2016

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020
Boligpolitisk plan 2015-2018
Lønnspolitisk plan
Overordnet kompetanseplan
Masterplan for reiselivet

2016
2015

Handlingsplan for psykisk helsevern
Kompetanseplan delplan helse og omsorg
Den kulturelle skolesekken
Helsefremmende barnehager og skoler
Handlingsplan for Rødøy folkebibliotek
Hovedplan for avløp
Hovedplan for vannforsyning

2006
2011
2014
2014
2017
1998
1996

2014

Handlingsplan ligger i kommunedelplanen. Kan trekkes ut for
revisjon ved behov

R

Ny
R
R
R

Nytt lovverk bør innarbeides. Revisjon 2020 vil forenkle
behandling av skjenkebevillinger
Utgår
Overordnet kompetanseplan innarbeides i lønnspolitisk plan

R

Ny
Ny

R
R

Arbeidet er påbegynt. Forventet ferdig 2020
Tiltakene i gammel plan er gjennomført. Forutsetning er mulighet
for regionalt samarbeid om nye planer
Må revideres om man ønsker å søke støtte til tiltak
Revidering av beredskapsplan og underliggende dokumenter skal
vurderes årlig

Strategisk plan for reiselivsutvikling bør utarbeides
Revisjon vurderes. Om mulig inngår det i økonomiplan med
handlingsdel
Utgår. Ny kompetanseplan blir utarbeidet administrativt

Eierstrategimelding
Næringsplan

R

2019

Må revideres i løpet av planperioden
Utgår. Kommuneplanens for næringsutvikling følges opp i
økonomiplan med handlingsdel

2004
Ny

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Reglement
Delegeringsreglement
Etiske regler
Permisjonsreglement
Politisk reglement
Reglement for folkevalgtes innsynsrett
Regler for tilståing av flyttegodtgjøring
Retningslinjer for kommunale næringsfond
Økonomireglement
Rutine for intern varsling

2019
2016
2016

Ny
R
R
Ny

2016
2018
2019
2016
2018

Ny
R

2011

Ny

2017
2009

Ny
R

Slås sammen til ett dokument

Rapportrutiner for finans og budsjett innarbeides

Administrative dokumenter
Arkivplan
Kompetanseplaner for helse- og omsorg
Kompetanseplan oppvekst
Administrativt delegeringsreglement
Reglement for fleksibel arbeidstid

Forventes ferdigstilt i 2020
Kompetanseplaner for fagfeltene blir administrative dokumenter,
med overordnet kompetanseplan som gir føringer

Tilgang på verktøyet inkluderer kontinuerlig oppdatert
smittevernplan og andre rutiner og planer for helse- og
omsorgssektoren

Digipro Helse

Lokale forskrifter
Forskrift om politivedtekt
Forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider

R
R

2019
2019

FOR-2019-06-07-707
FOR-2019-04-09-489

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr
Godkjenning av våpen og flagg
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
Forskrift om fredning av Esvikhatten naturreservat
Forskrift om kystverneplan, Kjølsøyværet/Valvær
Forskrift om kystverneplan, Otervær
Forskrifter om PD og ILA hos akvakulturdyr

2015
1988
2006
2000
2013
2013

Forskrift for tildeling av langtidsopphold,
heldøgnsomsorg
2017
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

FOR-2003-07-12-1926
FOR-1988-02-12-195
FOR-1989-09-08-893
FOR-2000-12-15-1477
FOR-2002-12-06-1414
FOR-2002-12-06-1415
Opphevet
FOR-2017-06-26-1643
Ny i 2020

