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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Kommunen skal utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og
trenger gode innspill fra alle innbyggerne. Målet med dette heftet er
at det skal gi nok informasjon om kommuneplanens samfunnsdel er
og kan være til å sette i gang gode idéprosesser. Det skal også si noe
om hvordan planprosessen skal foregå, og om hva som er dagens
situasjon for kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel blir det øverste strategiske
dokumentet for kommunen de neste tolv årene. Den skal være en
politisk plan som påvirker alle i kommunen, og det er derfor viktig at
alle får mulighet til å si noe om hva som skal stå i den. Planen skal
gjøre kommunens langsiktige prioriteringer tydeligere. Den skal også
ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier og man kan
dele den inn i to hovedinnretninger:



Kommunen som organisasjon
Kommunesamfunnet som helhet

Rødøy kommune har ikke en samfunnsdel fra før, men vi har en
planstrategi for 2016-2020. Planstrategien skal si noe om hvilke
planer kommunen trenger, men den skal også identifisere
utviklingstrekk ved kommunen. Hovedområdene som planstrategien
fokuserer på er også hovedtema for samfunnsplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer for alle andre
kommunale planer inkludert arealplan, for virksomheten, og for
handlingsdel med økonomiplan. Allikevel bør den være kort. Derfor
skal planen beskrive mål og strategier, og ikke hvilke tiltak som må
gjøres for å nå målene. Med andre ord: hva skal kommunen være og
hvordan skal vi jobbe sammen for å bli det?
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PLANPROSESSEN
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er en omfattende
prosess, og målet er at den skal kunne vedtas våren 2020.
Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er et dokument
som beskriver hvordan arbeidet med planen skal foregå. Det ble
vedtatt av kommunestyret 13. desember 2018.

I planprogrammet står det at det skal tilstrebes bred og engasjert
deltakelse i planarbeidet. Det legges opp til bred medvirkning tidlig i
planprosessen, med folkemøter, møter med fagetatene, og møter
med flere interessegrupper. Det kan også vurderes brede
medvirkningsprosesser når et førsteutkast foreligger.
I tillegg til møter med politikerne ønsker vi også at det sendes inn
skriftlige idéer og kommentarer til kommunen.
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HOVEDTEMAER
Her er en liste over hovedtemaene som kommuneplanens
samfunnsdel bør si noe om. I Planstrategi 2016-2020 utdypes
temaene med noen utfordringer og satsingsområder.
BEFOLKNINGSUTVIKLING
Befolkningsutviklingen – i kommunen og kretsene – har betydning
for nivå på tjenestetilbud. Det blir viktig å skape en god sirkel for å
sikre at flere velger å bli bosatt eller å flytte til kommunen.
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.
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, rekruttering, bomønster og behov for tjenestetilbud.
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.
KULTUR OG FOLKEHELSE
Bibliotek er et satsingsområde i Rødøy kommune. Polarsirkelløypene
er et løypenett i kommunen, hvor det finnes løyper i alle kretsene.
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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.
VANN OG AVLØP, MILJØ
Kommunen har ansvar for å bygge ut og sikre vann av tilstrekkelig
kapasitet og kvalitet ved de kommunale vannverkene.
BAKTEPPE
Som bakteppe for alle hovedtemaene ligger klima- og
folkehelsehensyn. Rødøy kommune er en værutsatt kommune og
må tilpasse seg klimaendringene. Klimaendringene vil kunne påvirke
mange sektorer i samfunnet. Primærnæringene spesielt, men også
reiseliv og infrastruktur vil påvirkes i stor grad.
Folkehelse er viktig å inkludere i alt planarbeid. Helsefremmende og
godt tilrettelagte bomiljøer og nærområder er viktig for alle
innbyggere og dette må komme tydelig frem i kommuneplanens
samfunnsdel.
PLANEN
Innenfor de ovennevnte områdene skal planen beskrive




Hvor vi er
Hvor vi skal
Hvordan vi kommer dit
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BEFOLKNINGSUTVIKLING
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Per 1. januar 2018 var det 1249 bosatte i Rødøy. I likhet med mange
andre distriktskommuner har Rødøy hatt en jevn nedgang i
folketallet gjennom mange år. De siste ti årene ser imidlertid
nedgangen ut til å ha flatet ut. Enkelte områder av kommunen har
allikevel en befolkningsøkning. 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.

Aldersfordelinga i kommunen er totalt sett jevn. Sammenliknet med
resten av landet er alderssammensetninga i hovedsak liknende, men
med noe overrepresentasjon i de øverste aldersgruppene. Menn
mellom 45 og 66 er også overrepresentert, mens menn mellom 20
og 44 er underrepresentert. SSBs befolkningsframskriving sier at
andelen 67+ vil øke fra ca. 19% i dag til ca. 29% i 2040. For øvrig vil
aldersklassene holde seg relativt stabile andelsmessig i forhold til
hverandre.
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OPPVEKST OG UTDANNING
På grunn av bosettingsmønsteret og reisemulighetene i kommunen
er det prioritert å ha relativt mange skoler i forhold til
innbyggertallet. For skoleåret 2018/2019 er det totalt 174 elever
fordelt på seks skoler i kommunen. Nasjonale prøver
viser at elevene i Rødøy gjør det bra. Det er stor
nedgang i elevtallene, og dette vil fortsette de nærmeste
årene. Skoleutgiftene i Rødøy er blant de høyeste i
landet per elev.
Kommunen driver også fire barnehager hvorav en drives
som et oppvekstsenter. Det er en god andel av bemanningen som er
barnehagelærere, men dette vil variere ettersom bemanningskrav
endres i takt med vekslende barnetall og alder.
Kommunen har veldig høy andel barn mellom 6 og 15 som deltar på
kulturskole, og det tilbys i alle kretser. Generelt bruker kommunen
noe mer penger på kultursektoren enn en gjennomsnittskommune.
En oversikt over utdanningsnivå i kommune viser at det er høyere
andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanning her enn i
landet som helhet. Det er tilsvarende lav andel med universitetseller annen høyere utdanning.
Personer 16 år og over (prosent),
2017
Grunnskolenivå
Videregående skole-nivå
Fagskolenivå
Universitets- og høgskolenivå <4 år
Universitets- og høgskolenivå >4 år
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Rødøy
40,6
37,6
4,9
15,6
1,4

Norge
26,2
37,4
2,9
23,7
9,7

HELSE OG LIVSKVALITET
I Kommunebarometeret 2018 kom Rødøy på 21. plass i kategorien
«pleie og omsorg». Områdene hvor vi gjør det dårligst er andel
geriatriske sykepleiere, hvor vi ikke har noen, og vedtak om
dagaktivitet for de over 80 som ikke bor på institusjon. Der vi gjør
det best er tid fra vedtak til iverksettelse, tid med lege og
fysioterapeut for de som bor på sykehjem, andel plasser tilpasset
demente, og pasienter som er klare til å utskrives fra sykehus kan
generelt raskt få et tilbud i kommunen.
I kategorien «helse» gjør kommunen det betydelig dårligere med en
373. plass. Av 14 målepunkter er vi noe bedre enn snittet på fem og
det mangler tall for fire. I likhet med andre distriktskommuner så
har Rødøy utfordringer med å oppnå stabilitet i legetjenesten. Det
er utfordrende å få kvalifiserte søkere til de faste stillingene, noe
som gjør at bruken av vikarleger er høy.
Sektoren er blant de største yrkesgruppene i kommunen.
Rekruttering er en stadig utfordring i omsorgssektoren også. For
tiden er en høy andel av de fast ansatte mellom 55 og 70 år.
Utgiftene til helse- og omsorgstjenester var på ca. 44500 per
innbygger i 2017. Dette kan sammenliknes med lignende kommuner
som i snitt bruker ca. 41000 per innbygger, og landssnittet uten Oslo
som bruker ca. 25500 per innbygger.
Stortingsmeldingen «Leve hele livet» legger sterke føringer for
sektoren framover. Den er et nasjonalt program for et aldersvennlig
Norge og skal blant annet gi eldre mulighet til å mestre eget liv der
de bor, hele livet.
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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, men det er også potensiale for
utvikling og nyetableringer. Sammenliknet med lignende kommuner
er det god omsetning i varehandelen her i kommunen, med ca.
82000,- per innbygger i 2017.
Det er omtrent like mange som jobber i privat som i offentlig sektor.
Mange i privat sektor jobber som selvstendig næringsdrivende.
506 personer arbeider i Rødøy. 52 av disse som hadde registrert
bosted i andre kommuner. Disse var for det meste fra enten Meløy
eller Lurøy. Totalt er det 610 yrkesaktive bosatt i Rødøy. Igjen er det
størst utveksling med Meløy og Lurøy, men det er også en del som
jobber i Rana, Bodø og Gildeskål. I tillegg er det en gruppe som
jobber på sokkelen. Ut fra stedene enkelte er sysselsatt er det
åpenbart at de ikke pendler, men at de ikke har endret
folkeregistrert adresse. Dette kan gjelde for eksempel studenter.
Det er 454 som har Rødøy både som bosted og arbeidssted.
Kommunen arbeider for å stimulere til næringsutvikling og har blant
annet nylig investert i fiber og 4g-utbygging. Det er flere kommunale
næringsfond som retter seg mot de som ønsker å starte nye
bedrifter, og de som ønsker å videreutvikle eksisterende bedrifter.
Kommunen deltar også i et samarbeid om å tilby gründerkurs for de
som ønsker dette.
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KULTUR OG FOLKEHELSE
Kommunen jobber med å tilrettelegge og støtte aktiviteter og
prosjekter innen hele det utvidede kulturbildet. Innen dette
begrepet ligger idrett og friluftsliv, lag og foreninger, bibliotek,
kulturminner, forestillinger, osv. Totalt utgjør kommunen utgifter til
kultur og idrett 4,4% av netto driftsutgifter.
Hovedbiblioteket i kommunen ligger i Tjongsfjorden og er åpent to
dager i uken. I tillegg er det en filial på Rødøy skole, og flere
selvbetjente utlånstasjoner. Besøkstallene ligger på omtrent en
femtedel av hva som er vanlig i landet.
Folkehelsearbeid er alt som gjøres av samfunnet som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk
og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot
helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som
direkte eller indirekte påvirker helsen. Sagt på en annen måte så er
det alt som påvirker hvordan det er å bo i kommunesamfunnet.
Derfor er ikke folkehelsearbeidet en kommunal offentlig oppgave
som sådan, men et samarbeid mellom mange aktører i kommunen.
Flere fagetater peker på at ensomhet kan være et problem i
kommunen. Flere steder i kommunen er de fleste fritidstilbud
vanskelig tilgjengelige for både voksne og barn. Spesielt for barn er
det viktig å kunne bruke tid med jevnaldrende, noe som ofte er
vanskelig å få til i praksis.
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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.
Det er inntil en dagsreise for et møte i andre enden av kommunen
og det er ikke hver dag en kan komme tur/retur. Pendlerutene er
lagt opp innover. Det er åtte kommunale kaier/flytebrygger og ca.
65 kilometer kommunal vei.
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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.
For renovasjon er kommunen medeier i Helgeland avfallsforedling. I
tillegg til vanlig renovasjon er det en mobil gjenbruksstasjon, og en
gjenbruksstasjon på Vågaholmen.
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 CO2ekvivalenter. 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.
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ØKONOMI
Kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne,
sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. En søker
samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet,
relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon, i tråd med
kriteriene for morgendagens kommuner.
KMD har en grensejustering mellom Lurøy og Rødøy kommuner til
behandling. Utfallet er ikke kjent, men en justering av grensene vil
kunne føre til endringer i både inntekts- og utgiftsituasjonen
fremover.
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
Kommunen har også skatteinntekter og inntekter på eiendomsskatt,
konsesjonskraft, MVA-kompensasjon og finansinntekter. Endringer i
eiendomsskatteloven og i satsene for utskriving av eiendomsskatt
gjør at kommunen vil få lavere inntekter fra eiendomsskatt enn
tidligere beregnet.
Nytt er at 80 % av statens inntekter fra salg av konsesjoner for vekst
i oppdrettsnæringen, fordeles fra Havbruksfondet til kommuner og
fylkeskommuner. Hvor mye hver enkelt kommune får beregnes ut
fra kommunens andel av Norges totale produksjonskapasitet, og en
andel går til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB.
Havbruksfondet øker driftsinntektene i 2018 med hele 20 prosent,
men er uforutsigbart fremover.
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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.
Utbetaling fra havbruksfondet i 2018 gir handlingsrom til å
gjennomføre nødvendige strukturelle endringer i driften, men er
ikke tilstrekkelig for å holde driftsnivået på dagens nivå i mer enn
omtrent tre år. For å bedre driftsresultatet må også kostnadsnivået
vesentlig ned, gjennom både rasjonalisering og strukturelle
endringer av tjenestetilbudet.
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Vi håper på en engasjert og lærerik planprosess som ender i en
ferdig plan som alle i kommunen kan stille seg bak!

Mer informasjon finner du på kommunens nettside
www.rodoy.kommune.no. Der vil du også finne:





Planstrategi 2016-2020
Planprogram kommuneplanens samfunnsdel
Tallgrunnlag for informasjonsheftet
Lenker til andre dokumenter som er relevante for
planarbeidet

Skriftlige innspill til kommuneplanens samfunnsdel kan
sendes til post@rodoy.kommune.no eller til rådhuset.
Vennligst merk det med «Innspill til samfunnsdelen
For mer informasjon, kontakt:
Kristian A. Moen
Kristian.moen@rodoy.kommune.no
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