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1.

DEFINISJONER

Planstrategi
Et dokument som drøfter en kommunes viktigste utviklingstrekk og utfordringer og hvilke planbehov disse
utløser. Videre skal planstrategien inneholde en vurdering av eksisterende kommuneplan og hvorvidt denne skal
rulleres.

Planprogram
Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen, og er et program for gjennomføring av en
konkret planprosess (§ 4-1). Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet,
tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov, og
opplegg for medvirkning.

Kommuneplan
Et samlebegrep som omfatter kommuneplanens samfunnsdel, med handlingsdel og arealdel. I henhold til Plan- og
bygningsloven skal kommuneplanen inneholde alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommunedelplan
Planer for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Disse planene skal ha en fireårig handlingsdel
som skal rulleres årlig. At en plan kalles kommunedelplan innebærer at den skal utarbeides i henhold til Plan- og
bygningslovens bestemmelser, med planprogram, høring og politisk behandling.

Tema- og sektorplan
Disse planene utarbeider sektorene selv for de områdene det anses at det er behov for en plan. Disse planene
behandles ikke nødvendigvis politisk.
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2.

INNLEDNING

I følge plan- og bygningsloven (PBL) fra 01.07.2009 skal det hvert fjerde år utarbeides en planstrategi. Den
kommunale planstrategien er ikke en plan som skal ta stilling til mål og strategier. Fokuset til planstrategien
består i å identifisere utviklingstrekk ved kommunen både som samfunn og som organisasjon. Det er disse
utviklingstrekkene som skal danne grunnlaget for å vurdere hvilke planbehov som kommunen har i
kommunestyreperioden.
Det ligger i plan- og bygningsloven en sterk føring om at 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 fireårsjulet.
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. Planleggingsstrategien skal identifisere kommunens utfordringer og
generelle utviklingstrekk. Kommunens planbehov skal gjenspeile dette. I kommuneplanens samfunnsdel skal de
strategiske veivalgene som kommunen har foretatt videreføres. Kommuneplanens samfunnsdel skal være den
overordnede planen for kommuneplanens arealdel og andre kommunale planer. Samfunnsdelen skal angi retning
på utviklingstrekkene og sikre at alle sektorplaner følger denne retningen.
I 2013 ble det for første gang i Rødøy kommune vedtatt kommunal planstrategi. Arbeidet med å etablere den
første kommuneplanens samfunnsdel ble startet opp i 2014. Det ble satt på vent i 2015 før
kommunestyrevalget, og skal tas opp igjen når ny planstrategi er vedtatt. Arealdelen er fra 1995, med revisjon i
2001.
Økonomiplanen har vært vedtatt, med årlige rulleringer. Det øvrige planverket består av kommunedelplaner
(arealplaner) for Jektvik, Rødøy og Myken, alle vedtatt i 1995, og fagplaner/sektorplaner for ulike deler av den
kommunale virksomhet.
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3.

UTVIKLINGSTREKK, BEFOLKNINGSUTVIKLING

Generelle tendenser: Folketallet i Rødøy har hatt en jevn nedgang de fleste år siden 1950, da det var rundt 3000
innbyggere i kommunen. I 1978 var befolkningstallet kommet under 2000 innbyggere. Tre år på begynnelsen av
1980-tallet var det vekst, og det har også vært en intern omfordeling av befolkningen mellom kretsene.
SSB har tre ulike framskrivingsalternativer i sine prognoser – lav, middels og høy vekst. For Rødøy gir det følgende
alternativer:
2016

Rødøy

1 268

2040
Middels

Lav

Høy

1 544

1 382

1 781

Hvilken av disse som velges for den videre planlegging vil ha konsekvenser både for nivå på tjenester og økonomi.
Hvordan tallene fordeler seg internt i kommunen vil ha konsekvenser for hvordan tjenestetilbudet skal
planlegges. Ut fra de historiske tall har det vært lav vekst i hele etterkrigstida.

4.

UTFORDRINGER

4.1.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen – i kommunen og kretsene – har betydning for nivå på tjenestetilbud. Det blir viktig å skape
en god sirkel for å sikre at fler velger å bli bosatt eller å flytte til kommunen.



Kommunikasjon og infrastruktur
- gjennomgående trafikk – fastlandsforbindelse i nord og sør av kommunen
- ruteforbindelser med tanke på internpendling – både for jobb og fritidsaktiviteter
- godsfrakt for transport av varer ut og inn til kommunen, spesielt fiskeprodukter og drivstoff
- bredbånd, post, mobilnett med god dekning



Næringsutvikling
- oppfølging av ”entreprenører og gründere” for å gi ny virksomhet og nye arbeidsplasser
- byggeklare tomter for næring og boliger med vei/vann/avløp



Utdanningsnivå i befolkningen
- andel med hhv videregående og høyere utdanning
- kompetansekrav til mange oppgaver
- utfordring for kommunen som organisasjon, og for samfunnet som helhet, med tilgang til kvalifisert
personale



Rekruttering – utfordringer for samfunnet og for organisasjonen
- Rekruttering av rett og tilstrekkelig kompetent arbeidskraft – tilbud og etterspørsel her og totalt i
regionen/landet



Kommunal forvaltning
- gi tjenester på forventet tjenestenivå
- overholde tidsfrister i kontakt med publikum
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4.2.

Oppvekst og utdanning

Rødøy kommune har valgt å opprettholde et desentralisert skole- og barnehagetilbud. Kommunen har
utfordringer når det gjelder å sikre at alle barn og unge får barnehage, skole, musikkskole og fritidstilbud i sitt
nærområde.






Opprettholde et desentralisert barnehage- og skoletilbud, og samtidig ha økonomi til å drive forsvarlig ut fra
dagens krav.
Vedlikeholde bygg og utstyr ut fra dagens krav og behov.
Rekruttere kvalifiserte fagfolk til stillinger.
Hvordan få ungdommen til å komme hjem etter endt utdanning. Styrke tilhørighet, identitet og trivsel.

4.3.

Helse og livskvalitet

Det vil være behov for en gjennomgang av strukturen og nivået i helse- og omsorgstjenestene. Lokalisering i
forhold til fagmiljø, tilgjengelighet, samarbeidsmuligheter, logistikk, samfunnsbil/båt, rekruttering, bo-mønster
og behov for tjenestetilbud.







Folkehelse som integrert perspektiv i alle planer
God og stabil legetjeneste og omsorgstilbud
Tilrettelegging for fysisk aktivitet i barnehage og skole, og for befolkningen som helhet
Samarbeid med frivillige organisasjoner om for eksempel forebygging og fysisk/psykisk aktivitet
Tilrettelegge for at den enkelte kan ta større ansvar for egen helse

4.4.

Verdiskapning og næringsutvikling

Næringslivet i Rødøy har stort innslag av primærnæringer inkl. havbruk, litt handel/service/reiseliv og noen få
produksjonsbedrifter (Elverk, slip/verksted). Offentlige arbeidsplasser er viktig i mange av bygdene.















Tilrettelegge for attraktive arbeidsplasser for unge – både kvinner og menn
Oppfølging av og tilrettelegging for ”gründere”
Næringsfond – hvordan bruke tilgjengelige midler
Tilgang til arealutvidelse for jordbruket til eng eller beite, enten ved overtaking av bruk eller tilleggsjord
Opprettholde landbruksfaglige miljø særlig der brukene blir færre og større
Utvikle videreforedling og nisjeproduksjon i forbindelse med primærproduksjon (jordbruk og fiske)
Redusere skade på beitende sau av freda rovdyr og rev.
Fortsatt å ha en variert fiskeflåte med større og mindre fartøy
Mottak av variert type fisk slik at også den minste delen av flåten har leveringsmuligheter
At havbruksnæringen gir større positive lokale ringvirkninger, for eksempel i form av videreforedling og
arbeidsplasser
Redusere negative miljøkonsekvenser av havbruk (spredning av sykdom, utslipp, rømming, utrangert
materiell)
Miljøretting for næringsliv og havner
Tilrettelegge for næringsarealer – nær kaier

4.5.

Kultur og folkehelse

Bibliotek er et satsingsområde i Rødøy kommune. Polarsirkelløypene er et løypenett i kommunen, hvor det finnes
løyper i alle kretsene.





Drive, oppdatere og fornye biblioteket på en god måte, slik at alle har tilgang på bibliotektjenester.
Ferdigstille, oppdatere og drive løypenettet på en god måte, tilrettelagt for helårsbruk
Kommunale arkiv må ajourføres/oppgraderes
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4.6.

Kommunikasjon – samferdsel og infrastruktur

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.
Kommunen har dispensasjon fra DSB fra forskriftens krav til alarmerings- og sambandsutstyr, inntil det nye felles
nødnettet som er under utbygging i landet er på plass. Kommunen har fått godkjent ordning med utkalling av
mannskaper med mobiltelefoni (UMS-varsling) inntil det nye nødnettet kommer.



















Vedlikehold og oppgradering av kommunale veier
Venterom på fergekaiene
Tele- og datakommunikasjon – bredbånd og mobilnett med regularitet og kapasitet, i hele kommunen.
Kryssing Holandsfjorden Meløy-Rødøy finansieres og ferdigstilles. Regulering pågår.
Asfaltering FV437 Segelforvegen finansieres og gjennomføres.
Bro for kryssing sundet Gjerøy-Rangsund med bru til Rødøy prosjekteres og prioriteres .
Fylkesvei 17 bør forlenges fra Jektvik til Telnes og fra Kilboghamn til Langnes.
Nytt, tidsmessig fergemateriell fases omgående inn i Rødøybassenget.
Nordlandsekspressen må fremdeles føre last.
Eventuelt nytt hurtiggående fartøy i Rødøybassenget må oppfylle produksjonen Rødøyløven har, både i
forhold til last, passasjerer og regularitet.
MF Rødøy på FV17 Jektvik-Kilboghamn bør få bedre manøvreringssystem for å unngå kanselleringer.
Ny ferge i sambandet Forøy – Ågskardet.
Rødøy kommune er positive til og støtter opprusting av E6 gjennom Helgeland.
Ber om at det drøftes hvorvidt det vil være positivt å oppgradere FV17 til riksvei, både i forhold til fergedrift
og standard.
Kystgodsrute (Fjordlast II) opprettholdes med tre turer i uken for mottaksstasjoner i Rødøy med levering til
Træna.
Salten: Bodø er viktigste lufthavn og må ikke svekkes som lufthavn for regional bruk.
Helgeland: Utbygging Hauan vil gi flere muligheter og bedre tilbud for befolkningen i Rødøy.

4.7.

Vann og avløp, miljø

Kommunen har ansvar for å bygge ut og sikre vann av tilstrekkelig kapasitet og kvalitet ved de kommunale
vannverkene.







Sikre vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet til innbyggere og næringsvirksomhet
Etablere/organisere/finansiere en fremtidig robust og tjenlig brannordning etter krav fra 31.12.2013.
Sikre pålagt opplæring, utstyr og varsling for de frivillige brannmannskaper. Bedre rekruttering
Sette av tilstrekkelig midler til vedlikehold av kommunale bygg, veier og infrastruktur
Skape gode returmuligheter for grov- og miljøavfall
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5.

PLANBEHOV

Plan
Kommuneplan – samfunnsdel
Kommuneplan – arealdel
m/kommunedelplaner
Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS)
Beredskapsplan, overordnet

Tidligere
planvedtak

2016

Oppstart
2014
1996/2001

Ny

Oppstart
2015
2005

Ny

Plan for kommunal
krisehåndtering
Plan for folkehelse idrett og
friluftsliv 2014-2017
Boligpolitisk plan 2015-2018,
få ballen til å rulle
Handlingsplan for psykisk
helsevern (psykiatri)
Lønnspolitisk plan

2014

Økonomireglement

2010

Plan for edruskapspolitikk og
salgs- og skjenkeløyver
Oppvekstplan

2004

Den kulturelle skolesekken

2014

Kompetanseplan for skole og
barnehage
Helsefremmende barnehager
og skoler
Helse- og omsorgsplan

2016

2018

2019

Revideres

Revideres/
ny
Revideres

2014

Revideres

2015

Revideres

2007

Revideres

2014

Revideres
Revideres
Revideres
Ny
Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Årlig

Ny

Smittevernplan

Revideres

Pandemiplan

Revideres

Kystsoneplan

2017

2001

Revideres

Vannområdeplan

Ny

Landbruksplan, inkl. beitebruk
og beitebruk reindrift
Skogsveiplan

Ny

Hovedplan for
vannforsyning
Hovedplan for avløp

1996

Trafikksikkerhetsplan

2006

Energi- og klimaplan

2009

Revideres

1998
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