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Stolt Lofoting!
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– Midt i Lofoten har vi robuste unga, god
livskvalitet for alle og alt kan være mulig!
- Stolt Lofoting

2

Ordførerens forord

«Midt i Lofoten har vi robuste unga,
Som regionsenter og kommune er
god livskvalitet for alle og alt kan
vi et naturlig midtpunkt i Lofoten.
være mulig!»
Aldri før har kommunen hatt så
					
mange tilbud og levert et så bredt
		
- Stolt Lofoting
tjenestetilbud til befolkningen som
vi gjør i dag. Mange nyskapende
prosjekter er realisert, og næringslivet
Med dette uttrykkes kommunens og
viser investeringsvilje og er optimister
vestvågøysamfunnets felles ambisjon
på vegne av kommunen og regionen.
for samfunnsutviklingen mot år 2029.
Kommuneplanen sier hvilke mål har vi
Visjonen og ambisjonene er offensive. for vestvågøysamfunnet de nærmeste
Vi vil at Vestvågøy fortsatt skal vokse,
10-15 årene, og hva som skal til for
at veksten skal være bærekraftig og
å nå disse målene. Kommuneplanen
at vi sammen bygger et mangfoldig
er dermed kommunens viktigste
og godt samfunn – livskraftige
styringsdokument.
lokalsamfunn i hele kommunen.

Det har vært en bred og god
medvirkning fra befolkningen og ulike
brukergrupper til kommuneplanen
2017–2029. Den har vært på høring
og lagt ut til ettersyn for å gi
innbyggerne mulighet til å komme
med synspunkter og kommentarer.

Ordfører
Remi Solberg

Vestvågøysamfunnet
– en del av en større verden

Vi er alltid i endring, og de oppgaver vi arbeider med har sjelden bare ett svar.
Vår mulighet ligger i det å påvirke, log egge til rette for å bevege oss i den retning vi ønsker.
I tillegg til de lokale og nære
faktorene, er der trender som
beveger verden og også oss:

Dette vil påvirke både samfunnsliv,
arbeidsliv og våre omgivelser over
lang tid og i stort omfang.

økende grad utvikler seg på tvers av
landegrenser, uavhengig av fysisk
avstand.

•

Klimaet er i endring.

•

Den demografiske sammensetningen endres vesentlig.

Den globale gjennomsnittstemperaturen øker. Det rammer
verden og påvirker grunnleggende
tilgang til ressurser.

•

Samfunnets funksjoner og
behov endres i takt med
globalisering, urbanisering og at
vi så vidt har begynt på den
heldigitale hverdagen.

Digitalisering er den mest omfattende
teknologiske trenden i vår tid og
preger de fleste samfunnsområder.
Kommunikasjon er mindre
stedsavhengig, tilgang på informasjon
er nærmest ubegrenset, robotisering
vil erstatte og skape arbeidsplasser.

Demografien i store deler av verden
påvirkes av synkende fødselsrater,
økende migrasjon, økt levealder og
endrede helseutfordringer.
Flere flytter til byene, samtidig
som økonomi, kultur og samfunn i

3

Arbeidsstyrken har nye krav og
forventninger til arbeidsinnhold og
arbeidssted. Konkurransen om både
arbeidsplasser og arbeidskraft øker.

1.1 Vestvågøysamfunnet
– en del av en større verden

Globale trender

Globale trender påvirker oss på ulike vis. For å møte utviklingen, er det grunnleggende premisser for
hvordan vi arbeider, planlegger og utfører som legges til grunn. For Vestvågøysamfunnet er disse
premissene at vi skal ivareta et folkehelseperspektiv og fokus på bærekraftig utvikling i alt vi gjør.
Dette er forankret i føringer som FNs bærekraftmål, Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven.
Folkehelse og bærekraft synliggjør muligheter og utfordringer som ingen fagområder eier alene.

Folkehelse som premiss

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
påvirker folks helse og livskvalitet. Kommunen må i sitt arbeid erkjenne at disse faktorene ligger
innenfor så å si alle samfunnssektorer.
Dette er bakgrunnen for at kommunen gjennom folkehelseloven er gitt hovedansvaret for
folkehelsearbeidet. Derfor kreves det en helhetlig og tverrsektoriell innsats for å utvikle Vestvågøysamfunnet til det beste for alle innbyggerne. I likhet med resten av Nord-Norge, kommer Vestvågøy
dårligere ut enn landssnittet i statistikken over helse- og levekårsforhold.
Det er viktig å ha god oversikt over hva som påvirker innbyggernes helse og levekårsforhold, men
når vi skal finne ut hvordan vi skal møte disse utviklingstrekkene, gjelder det å holde fokus på
helsefremmende faktorer – hva holder folk friske og raske?
Salutogenese er læren om det som skaper god helse, og står i kontrast til ordet patogenese, som
handler om det som skaper sykdom. Folk trenger å bo i helsefremmende lokalsamfunn som sikrer
gode levekår, der det er enkelt å ta sunne valg, og der andre mennesker og arbeidsliv har bruk for
dem. Det handler om at folk må gis forutsetninger for å mestre tilværelsen, og at livet oppleves som
begripelig, håndterbart og meningsfylt.
Et helsefremmende perspektiv innebærer dermed at vi har kunnskap om utfordringer ved
vestvågøysamfunnet. Samtidig erkjenner vi at for å oppnå en ønsket utvikling, er vi nødt til å holde
fokus på hva som er helsefremmende og forebyggende faktorer i vår kommune. Det viktigste for å
forbedre helse og livskvalitet er å sette befolkningen i stand til å mestre eget liv. I dagens samfunn
er utdanningsmiljø den faktoren som viser seg å ha størst sammenheng med helse og livskvalitet
hos den enkelte.

Bærekraftig utvikling som premiss

Vestvågøy kommune ønsker å ha en utvikling som imøtekommer dagens forbruk og investeringer,
uten at det svekker innbyggernes muligheter til i framtida å få dekket sine sosiale, kulturelle,
økonomiske og materielle behov.
Det å være en kommune i vekst og sentral i en attraktiv region vil, hvis det håndteres på en god måte,
gi positive ringvirkninger. En utvikling med bærekraft som et prinsipp medfører at innsatsen må
rettes mot flere områder. Vestvågøysamfunnet legger til grunn at kjernen i bærekraftig utvikling er å
behandle økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i en sammenheng.
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Bærekraftig utvikling
Sosial bærekraft:
Er et samfunn som gir innbyggerne
lik tilgang til sysselsetting, kultur,
egnede boliger og gode bomiljø,
utdannelse, trygghet og deltakelse
i lokalsamfunnet.

Økologisk bærekraft:
Er et samfunn som tar overordna
miljøhensyn, sikrer miljø- og
naturressurser mot nedbygging
og forurensing samt bidrar til å
forebygge klimaendringer.

Økonomisk bærekraft:
Er et samfunn som skaper verdier
og utvikling i lokalsamfunnet som
over tid opprettholder et godt
velferds- og tjenestetilbud.

Sentrale momenter i Vestvågøy kommune
•

Vi vet at det i stor grad er sosiale faktorer som avgjør hvilke muligheter
en har i livet

•

Vestvågøy kommune må bidra til å utjevne sosiale forskjeller

•

Bidra til inkludering, likestilling og tilhørighet

•

Fremme, rettferdighet, trygghet, trivsel og velferd

•

Vi vet at i arktiske områder vil klimaendring ha stor konsekvens

•

Livsgrunnlaget for Vestvågøy er i stor grad basert på landbruk og fiske,
næringer som er avhengig av et stabilt klima

•

Bidra til en grønn vending i samfunnsarbeidet

•

Tilpasning til klimaendring og fremtidig beredskapsbilde

•

Vi vet at de økonomiske forskjellene mellom fattige og rike øker

•

Vi skal ha en bærekraftig kommuneøkonomi

•

Innovasjon og nyskaping i offentlig og privat virksomhet

•

Gode rammevilkår er viktig for utvikling av et attraktivt næringsliv

•

Gode rammevilkår, slik at innbyggerne kan oppleve trivsel og bolyst
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1.2 Forutsetninger

for å løse samfunnsoppdraget

For at Vestvågøy kommune skal løse samfunnsoppdraget bedre må rammebetingelser innenfor
økonomi, arbeidsgiverområdet og administrative tjenester være på plass.
Både politisk og administrativ del av organisasjonen må være skodd for å møte framtidens behov.
Kommunen er også avhengig av samhandling med andre for å løse alle behovene.
Sentrale forutsetninger vil være:
•
•
•
•
•
•

Å være offensiv
Spille sammen
Være strategisk og langsiktig
Ivareta fellesskapsinteresser
Bidra til regionalt samarbeid
Ha kapasitet og kompetanse i organisasjonen
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Bærekraftig økonomi

Vestvågøy kommunes økonomiske handlefrihet skal sikres gjennom effektiv ressursbruk.
Tjenestetilbudet skal gis innenfor de økonomiske rammene. Overordnede målsettinger om netto
driftsresultat, økonomiske buffere, avkastning på fond, og tak på netto lånegjeld skal sikres gjennom
det årlige budsjettvedtaket (handlingsregler). Målsettingene skal gi grunnlag for å opprettholde en
bærekraftig økonomi som tar hensyn til samfunnsoppdraget og ivaretar økonomisk handlingsrom på
lang sikt.

Attraktiv arbeidsgiver

Vestvågøy kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en inkluderende organisasjon. Alle ansatte
har et ansvar for å gi innbyggerne tjenester av god kvalitet. God ledelse og motiverte medarbeidere
er en forutsetning for å lykkes med dette. Kommunen skal være en inkluderende arbeidsplass og
gjenspeile befolkningens mangfold. En hovedutfordring er å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og rett
kompetanse i årene som kommer.

Kultur og struktur for ledelse

Kultur og struktur for ledelse skal være tuftet på tydelighet og konsekvens, klare mål og resultat,
verdier og motivasjon. Gode rammebetingelser for ledelse, som innbefatter opplæring, nettverk,
støttefunksjoner, administrative systemer må være på plass.

Samarbeid og samhandling

Samarbeid og samhandling vil være nøkkelen for å løse utviklingsoppgaver på en god måte.
Kommunen må bidra til å etablere og utvikle arenaer for samhandling hvor offentlige sektor (lokalt og
regionalt) og privat sektor (frivillighet og næringsliv) sammen kan arbeide frem gode løsninger.

Meningsfulle handlinger, prosess og forbedring

Det arbeidet vi gjør og de handlinger vi utfører må i større grad være begripelige for mottakeren og
formidles slik at de er håndterbare. Da vil de kunne framstå som meningsfulle og nyttige.
Vestvågøy kommunes ansatte jobber først og fremst med mennesker i alle aldre. Det er i møte med
enkeltmennesket, mellom elev og lærer, pleier og trengende eller leder og ansatt at vi kan påvirke og
bidra mest. Vi skal etterstrebe å ta god praksis med oss videre.

System og teknologi

Vestvågøy kommune skal føre videre det systematiske arbeidet med kontinuerlig
samfunnsplanlegging og gjennomføre planstrategi med de oppgaver som ligger der. Arbeidet for å
utvikle plankultur og forståelse innenfor prosess må være sentralt.
Styrende prinsipp vil være digitalt førstevalg, å sette brukeren i sentrum, forenkling samt økt fokus på
personvern og økt digital kompetanse.
Kommunen skal ha systemer som gir en mest mulig effektiv organisasjon som sikrer helhetlige
prioriteringer og systematisk realisering av de målsettinger en har.
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2.0 Satsningsområder
– mål og strategier

Satsingsområdene peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og
ressurser i planperioden.
De tar utgangspunkt i visjonen, globale trender og lokalsamfunnets muligheter og utfordringer. For å
se hvordan planen bla. svarer på utfordringer knyttet til klima, demografi, digitalisering, fortetting og
verdiskapning må man se planens satsingsområder i sammenheng.

Midt i Lofoten...

... har vi robuste unga...

gjelder Vestvågøy som regional aktør, Leknes som
by- og regionsenter og samspillet med sterke
tettsteder og levende bygder.

gjelder vår samlede innsats for barn og unge, der
det innholdet vi legger i sekken deres ruster dem
for opp- og nedturer i livet.

... god livskvalitet for alle...

... og alt kan være mulig!

gjelder innsatsen for at alle innbyggere skal
kunne medvirke for å sikre god livskvalitet,
tilhørighet, trygghet og inkludering og hvordan
alle kan delta likeverdig og aktivt i utviklingen av
lokalsamfunnet.

gjelder Vestvågøys utvikling og tilrettelegging for
næring-, verdiskaping og kompetanse. Evnen til å
bruke samlende ressurser for å være en attraktiv
arena for etablering, nyskaping, utvikling.

- Stolt lofoting
gjelder utviklingen av Vestvågøy kommune som
organisasjon. Hvordan vi framstår, kommuniserer
og tilrettelegger for å utvikle oss sammen med
innbyggerne.
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Kommuneplanens satsingsområder inneholder langsiktige mål, «slik vil vi ha det», med flere strategier,
«slik gjør vi det». Disse følges opp i kommunens 4-årige handlingsplan som rulleres årlig. De tiltak vi
skal gjennomføre innarbeides i handlingsdel og settes i sammenheng med økonomiplan.

2.1 Midt i Lofoten

Hovedsatsing 1
By- tettsted- og bygdeutvikling

Slik vil vi ha det

Slik gjør vi det

Vestvågøy har sterke, gode
og levende bygdesamfunn og
tettsteder

•

Gjennomfører en planmessig utvikling av tettstedene Gravdal, Ballstad,
Stamsund og Bøstad tilpasset stedenes egenart og skala

•

Tilrettelegger for variert boligbygging og næringsetablering i
tettstedene og bygdene, gjennom reguleringsarbeid som virkemiddel

Vestvågøy er en attraktiv bo-,
arbeids- og fritidskommune
med gode bomiljø, for alle
aldersgrupper i alle livsfaser

•

Har kvalitetsmessige gode offentlige tjenestetilbud (barnehage, skole,
hjemmetjenester og fritidstilbud)

•

Har en aktiv, tydelig og politisk styrt boligpolitikk for å sikre
differensiert boligbygging

•

Gjennomfører nærmiljøtiltak i samarbeid med frivillige lag
og organisasjoner

•

Har nødvendig og god infrastruktur og gode transportløsninger
(veg, vann, avløp, flyplass, båt, kollektiv, sykkel, GS-veg, bredbånd)

•

Bevarer og utvikler kommunens natur- og kulturressurser

•

Løfter fram og forsterker Leknes’ identitet som særegen Lofotby,
regionsenter og samferdselsmessig knutepunkt midt i Lofoten

•

Prioriterer en fysisk opprustning av Leknes sentrum for å skape gode
byrom og et tettere og mer attraktivt sentrum

•

Skaper nye og videreutvikler eksisterende sosiale og kulturelle
møteplasser

•

Leknes er en foretrukket og attraktiv handelsby og markedsføres aktivt
som et vennlig, moderne og imøtekommende handelssenter

•

Legger til rette for nyetableringer og nødvendige og framtidsrettede
funksjoner som styrker byens innovasjonskraft, kreativitet,
kompetansemiljø og attraktivitet

Leknes, regionssenter midt i
Lofoten, en bærekraftig by med
fokus på et levende sentrum
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På Vestvågøy har vi en sterk region- og handelsby, gode bygder og aktive tettsteder. Dette er
lokalsamfunnet vårt der nærområde, familie og sosialt miljø er de viktigste arenaene i hverdagslivet
vårt. Gode lokalsamfunn har stor betydning for psykiske helse og livskvalitet.
Vi vil bidra til å utvikle attraktive lokalsamfunn der flere kan bosette seg og trives. Bevisst holdning,
kreative tiltak og engasjerte innbyggere motiverer nærmiljøet til felles innsats.
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2.2 Robuste unga

Hovedsatsing 2
Oppvekst

Slik vil vi ha det
Vestvågøy har robuste barn og
unge som trives i barnehage og
skole, opplever faglig, psykisk,
fysisk og sosial mestring ut fra sine
forutsetninger

Alle elever har grunnleggende
ferdigheter etter 4. klasse og er
rustet for det videre skoleløpet
(funksjonelle lesere, skrivere og
regnere)

Barn og unge har trygge
oppvekstvilkår og får utviklet sine
kreative evner

Slik gjør vi det
•

Utvikler helsefremmende barnehager og skoler

•

Gjennomfører kompetanseheving (faglig/sosialt) i alle ledd

•

Har full barnehagedekning

•

Prioriterer tidlig innsats for å forebygge psykiske problemer blant
barn og unge

•

Utvikler og styrker barnas sosiale kompetanse

•

Har gode fritidstilbud som fremmer læring og mestring

•

Sikrer gode overganger mellom barnehage, grunnskole og VGS

•

Styrker barns og ungdoms bevissthet å leve, til å bry seg og til å si nei
(MOT)

•

Alle barn opplever et inkluderende skole- og barnehagemiljø hvor det
er stort fokus på null-visjon og mobbing

•

Gjennomfører kompetanseløft i barnehagene

•

Gjennomfører kompetanseløft i grunnopplæringa (1.-4. trinn)

•

Sikrer at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud

•

Tar i bruk ny og tilgjengelig teknologi

•

Legger til rette for gode og trygge bo- og nærmiljø

•

Har tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for
barn, unge og deres foreldre

•

Sikrer tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for å kunne handle raskt ved
bekymring for barn og unges livssituasjon, for å kunne gi dem rask
hjelp til mestring av eget liv og egen livssituasjon

•

Formidler lofotidentitet, lokal historie, kultur og miljø

•

Skaper barne- og ungdomstilbud i hele kommunen, der alle kan delta
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Vår viktigste ressurs er menneskene som bor her og barn og unge er framtida vår. Satsningsområde
«Robuste unga» gjelder for hele oppvekstløpet (0-19 år). For å lykkes med å skape et samfunn som
i større grad fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge mer vekt på forhold i
omgivelsene som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av mening.
Med «Robuste unga» menes barn og unge som mestrer alle deler av livet, både oppturer og nedturer,
og som kommer ut i voksenlivet som gagns mennesker. Disse ressursene bygger vi opp gjennom å
ha fokus både på barnet og på oppvekstmiljøet. Her er faktorer som familiens ressurser og støttende
forhold i skole og nærmiljø viktige.
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2.3 God livskvalitet for alle

Hovedsatsing 3
Helse og omsorg

Slik vil vi ha det
Vestvågøy har kvalitetsmessig
god omsorg som er i forkant av
utviklingen

Vestvågøy har engasjerte
innbyggere

Vestvågøy har gode tjenester
med fokus på helsefremming og
livskvalitet gjennom hele livsløpet

Slik gjør vi det
•

Gir omsorg på rett nivå og til rett tid (bruker omsorgstrappa og
evaluerer og utvikler nye trinn)

•

Rekrutterer og beholder nødvendig kompetanse, og får flere hele
stillinger

•

Legger til rette for at alle aldersgrupper kan oppleve å være en ressurs
og bidra slik de ønsker

•

Følger utviklingen og tar i bruk ny velferdsteknologiske løsninger

•

Utvikler møteplasser og fellesskap

•

Tilbyr et nødvendig og tilstrekkelig differensiert botilbud

•

Legger til rette for helsefremmende fysisk aktivitet i nærmiljø

•

Stimulerer til aktivitet særlig hos tenåringer og innbyggere over 70

•

Legger til rette for at alle kan oppleve å være en ressurs for samfunnet,
ved blant annet å ta vare på og oppmuntre den frivillige innsatsen

•

Legger til rette for at Meieriet kultursenter er en viktig møteplass for
debatt, kultur og kunnskapsformidling

•

Verdsetter andres synspunkter og løsninger selv om de kan være
forskjellige fra våre egne

•

Gir helse- og oppveksttjenester til alle etter behov, der samarbeid med
pårørende/familie vektlegges

•

Har tidligere og økt fokus på forebyggende fysisk aktivitet og trivsel i
alle aldre

•

Har god kvalitet på tjenester og aktivitetstilbud hvor trivsel er
overordnet

•

Legger til rette for differensiert botilbud

•

Arbeider for at lokalsykehuset har nødvendige og gode tjenester
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Helsen påvirkes i stor grad av bakenforliggende levekårsforhold som den enkelte ikke har valgt selv.
Samtidig henger levekår, helse og livsstil sammen. Hver enkelt har ansvaret for egen helse og livsstil.
Det er viktig å styrke forståelsen for kultur som helsefremmende tiltak for alle gjennom dens mulighet
for deltakelse, skape opplevelse av fellesskap, tilhørighet og forståelse for sammenheng i tilværelsen.

Slik vil vi ha det
Vestvågøy har innbyggere som
opplever trygge livsløp

I Vestvågøy oppleves kultur som
en viktig kilde til deltakelse,
opplevelse, inspirasjon og mestring

Slik gjør vi det
•

Legger til rette for et nødvendig boligtilbud for alle aldersgrupper og
ulike livssituasjoner

•

Gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å forebygge og
begrense psykiske helseplager

•

Styrker familieomsorgen ved god veiledning og fleksible avlastende
tjenester

•

Satser på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for
barn, unge og deres foreldre

•

Har en tydelig satsing på kultur som en viktig del av vårt helsefremmende
arbeid

•

Tar i bruk kultur (kulturelle uttrykk) som virkemiddel i våre tjenester
og tilbud

•

Bygger videre på og formidle vår lokalhistorie og –kultur når
lokalsamfunnet utvikles

•

Skaper arrangementer og hendelser i det offentlige rom som vektlegger
nyskapning, samspill og fellesskap

15

2.4 Alt kan være mulig!

Hovedsatsing 4
Næring- og verdiskapning

Slik vil vi ha det
Vestvågøy: Nord-Norges
gründerparadis

Vestvågøy kommune er en
tilrettelegger for næringsutvikling
og innovasjon

Slik gjør vi det
•

Bygger opp om kompetansemiljø for næringsutvikling i alle næringer

•

Etablerer et gründerprogram for småbedrifter i oppstartsfasen

•

Bidrar til å etablere nettverk for mindre lokale bedrifter

•

Sikre utbygging av moderne infrastruktur

•

Arbeider for flere studieplasser innenfor høyere utdanning, og for lokal
forskningsaktivitet

•

Utvider fagopplæring og lærlingeplasstilbudet

•

Medvirker til økt vekstkraft for lokale foretak og større næringsmiljø
i hele kommunen

•

Identifiserer, samordner og utvikler tiltak for gründere

•

Har attraktive og tilgjengelige næringsområder og sikrer utbygging av
moderne infrastruktur

•

Bidrar til etablering av kompetansearbeidsplasser

•

Legger til rette for trainee- og lærlingeplasser i egen organisasjon

•

Bidrar til innovasjon og videreutvikling i eksisterende næringer

•

Har et samordnet, fleksibelt og oppdatert planverk

•

Skaper arenaer og stimulerer til økt samhandling mellom næringsliv og
kommune

•

Gir innbyggere og tilflyttere mulighet til å få brukt sin kompetanse og
potensiale

•

Bidrar til et tilrettelagt, trygt og stabilt arbeidsmarked for innvandrere
med og uten utdanning

•

Tilrettelegger for foredling og nyskaping av lokale råvarer

•

Styrker Leknes havn som industri- og næringsområde

16

Vestvågøy kommune skal være en aktiv utviklingsaktør, og det skal samarbeides med både lokale og
eksterne partnere for å skape muligheter i hele kommunen. Lokalsamfunnets evne til å skape og sikre
varige arbeidsplasser er viktig verdi og egenskap for kommunen.
Å videreutvikle eksisterende virksomheter og næringer er viktig, men det vil være sentralt å bidra til
reiselivsutvikling og naturbaserte opplevelser.

Slik vil vi ha det
Vestvågøy bidrar til gode
rammebetingelser og nettverk for
næringslivet

Slik gjør vi det
•

Deltar aktivt i arbeidet med fiskeri- og landbrukspolitikk

•

Arbeider opp mot fylke og stat for god planlegging, plassering,
finansiering og prioritering av infrastruktur (båt, fly, havn, vei, gods)

•

Styrker kontakten mellom næringslivet og det politiske miljø

•

Er en pådriver i styrking av fiskeri- og landbruksutdanning i regionen

•

Skaper flere lærlingplasser og stiller krav om dette i offentlig anbud

•

Utvider kompetansebegrepet (riktig kompetanse ift næring og sektor)

•

Styrker næringsfondet og har tydelige retningslinjer for dette
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2.4 Alt kan være mulig!

Hovedsatsing 4
Næring- og verdiskapning
(forts.)
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Slik vil vi ha det
Vestvågøy er en destinasjon for
mat, reiseliv og naturbaserte
opplevelser og aktiviteter

I Vestvågøy er landbruksnæringen
synlig som moderne næring og
kulturbærer

I Vestvågøy er havbruk en aktiv og
trygg næring

Vestvågøy har en aktiv service- og
handelsnæring

I Vestvågøy er fiskerinæringen
synlig som en moderne næring og
kulturbærer

Slik gjør vi det
•

Deltar aktivt i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid for å utvikle
reiselivet i Vestvågøy og Lofoten

•

Støtter Destination Lofoten som felles verktøy for markedsføring og
utvikling

•

Videreutvikler samarbeid med reiseliv, opplevelsesnæringene, landbruk
og fiskeri og skaper nye tilbud og produkter fra lokale reiselivsbedrifter

•

Bidrar til utvikling av Lofoten kulinariske institutt

•

Fremmer lokale aktører, tradisjoner og råvarer overfor reiselivsmarkedet

•

Bidrar til sysselsettingen innenfor reiselivet

•

Bidrar til næringsrettet stedsutvikling

•

Bidrar til økning i overnattingskapasiteten

•

Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon

•

Legger til rette for nydyrking gjennom styrking av nydyrkingsfondet

•

Stimulerer til mer økologisk landbruk, og samarbeider aktivt for å få
økologisk produksjon med kumelk og storfekjøtt

•

Stimulerer til nyrekruttering til landbruksnæringen, gjennom blant
annet aktiv tilrettelegging for eierskifte

•

Bidrar til bedre rammer for å holde arealer i drift, særlig knyttet til
utfordring og drift av leiejord

•

Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon
gjennom å etablere skolehager og parsellhager

•

Legge til rette for havbruksproduksjon

•

Legge til rette for en samordnet arealdisponering (kystsone) tilpasset
utviklingen i driftsmetoder

•

Bidra til fellesløsninger mellom havbruk, havfiskeflåten, friluftsliv
og utbyggingsområder

•

Bidra til utviklingsarbeid knyttet til både sjø- og landbaserte anlegg

•

Ha målsetting om å formidle mest mulig lokal, foredlet og økologisk mat

•

Legger til rette gjennom opparbeidede og tilgjengelige areal

•

Styrker Leknes som handels- og skolesentrum (regionsenter)

•

Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen

•

Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og
forbedringer innenfor miljø

19

2.5 - Stolt lofoting

Hovedsatsing 5
Utviklingskommunen

Slik vil vi ha det
Vestvågøy kommune er en
fremtidsrettet og attraktiv
arbeidsplass

I Vestvågøy er tjenestene
forutsigbare og utviklingsrettet

Vi har beredskap mot uønskede
hendelser og nødvendig kapasitet
for å redusere konsekvenser ved
slike hendelser

Slik gjør vi det
•

Tar i bruk “Stolt Lofoting” som visjon, og klargjør hvilke
verdier og kvaliteter vi vil vektlegge, ta vare på og videreutvikle

•

Kommunen er en tydelig, ærlig, forutsigbar og løsningsvillig
organisasjon

•

Kommunen vektlegger faglig dyktighet, sikre innovativ organisasjonsutvikling og ha strategier for å rekruttere og beholde dyktige
arbeidstakere

•

Bruker kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi og har fokus
på å involvere brukerne i utviklingen av tjenestene

•

Arbeider aktivt, legger tydelige premisser og fremmer godt forberedte
krav i møte med regionale og statlige myndigheter

•

Rekrutterer gode fagfolk, er nytenkende og framoverlent i rekruttering

•

Har allsidig kompetanse og vektlegger faglig utvikling

•

Har gode systemer og styringsverktøy

•

Har en målrettet ressursbruk og forvaltning med utgangspunkt i
oppdaterte planverktøy

•

Har tydelige ledere med forutsigbare rammer og avklart rolleansvar
mellom ulike ledernivå

•

Har rett og mangfoldig kompetanse på rett plass

•

All kommunal virksomhet er miljøsertifisert

•

Løfter fram og prioriterer étt større og langsiktig innovasjons- eller
utviklingsprosjekt hvert år

•

Har kunnskap, kapasitet og prioritet på hovedutfordringene i nasjonal
og kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse

•

Legger vekt på klimatilpasning i kommunal planlegging

•

Rullerer og holder oppdatert beredskapsplaner og gjennomfører øvelser

•

Har nødvendig beredskap og nødstrøm ved strømbrudd i kommunen
ved sentrale institusjoner
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Identitet er et sammensatt tema som består av mange elementer. Vi legger til grunn at kommunal
identitet defineres av hva kommunen faktisk gjør (tjenestetilbud, utvikling), hva som sies (skriftlig og
muntlig kommunikasjon) og hvordan kommunen fremstår (arkitektur, landskap, visuelt mm).
Identitet er ikke entydig eller en enkel størrelse som er endelig fastsatt. Opplevelsen av identitet
vil variere mellom personer, grupper og over tid. For et samfunn er det viktig å arbeide med felles
verdier. «Stolt lofoting» handler om hvordan vi ønsker at innbyggere, ansatte og omgivelsene skal
oppfatte Vestvågøy, hvem vi vil være!

Slik vil vi ha det
Vestvågøy har en utviklingskultur
som fremmer levende
lokaldemokrati

Vestvågøy har et målrettet samspill
mellom private, frivillig sektor og
kommunen, som skaper et godt
tilbud til innbyggerne

Slik gjør vi det
•

Digitaliserer tjenester og tar i bruk ny teknologi

•

Har rom for å prøve ut nye modeller eller konsepter for å nå fastlagte mål

•

Gjennomfører innbyggerundersøkelser

•

Øker valgdeltakelsen

•

Legger til rette for et mer bærekraftig Vestvågøysamfunn innenfor den
sosiale, økonomiske og økologiske ramme/dimensjon

•

Er forberedt, åpen og takle situasjoner som går ut over vedtatte rammer

•

Stimulerer til økt medvirkning slik at vi kan dra nytte av
kompetansen og erfaringene til innbyggere og næringsliv

•

Skaper en utviklingsstruktur som fremmer forskning og utvikling (FOU)

•

Har en frivillighetsplan

•

Meieriet kultursenter og andre offentlige rom er trygge og
inspirerende arenaer for utvikling, fremføring og fellesopplevelser

•

Videreutvikler folkebiblioteket til en viktig møteplass for debatt, kultur
og kunnskapsutvikling

•

Gjennomfører mindre kontrollerte forsøk der frivillige erstatter hele
eller deler av kommunale tjenester/oppgaver

•

Gir høy prioritet til barn og unges medvirkning og tilrettelegger for
meningsfulle oppgaver og utfordringer for barn og unge, som bidrar til
mestring og bygger identitet

•

Innbyggerne er involvert i utarbeidelsen av offentlige planer (metoder
og teknikker)

•

I alle saker og planer er det god dialog med utbyggere, lokalbefolkning
og ansatte
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3.0 Arealstrategier

Kommuneplanens arealdel
Arealstrategier

Slik vil vi ha det
Vestvågøy kommune har
næringsvekst og nyskaping

Vestvågøy kommune har
livskraftige og attraktive
bysentrum, tettsteder og
bygdesamfunn

Slik gjør vi det
•

Tilrettelegger for varierte nærings- og handelsarealer

•

Ivaretar og utvikler fiskeri- og havbruksnæringen med fornybare
marine ressurser

•

Kombinerer arealformål for å omdisponere arealer til variert bruk

•

Øker satsningen på økologiske produkter innenfor eksisterende og nye
næringsområder

•

Kartlegger de viktigste sammenhengende landbruksarealene. God
matjord bevares, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets
behov. Ved omdisponering og oppdeling er alternative lokaliseringer
vurdert

•

Deltar aktivt for å sikre god infrastruktur, herunder utvikling av E10,
Leknes lufthavn og havneutbygging

•

Skaper gode bomiljø i hele Vestvågøy

•

Utvikler Leknes som en grønnere by og et moderne regionsenter

•

Definerer en grense for vekst i Leknes by, med en avgrensning
mellom sentrum, byen og omkringliggende områder

•

Tilrettelegger for boligfortetting i områder som har sykkel- og
gangavstand til sentrum, skoler, barnehager og andre tjenestetilbud
eller tilknytning til et godt kollektivtilbud

•

Fokuserer på tiltak som kan redusere og håndtere naturfarer

•

Legger til rette for godt og variert botilbud, boareal og diversitet av
boligtyper

•

Fokuserer på effektive parkeringsanlegg, også under bakken, med
flerfunksjonelle parkeringsanlegg for bil og sykkel

•

Jobber aktivt for å forbedre kollektivforbindelsene i hele regionen
(fra Å til Svolvær) og innad i kommunen i områdene Leknes, Gravdal,
Ballstad, Stamsund og Bøstad
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Arealstrategien gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et lengre perspektiv.
Den gir føringer for framtidig arealdisponering i Vestvågøy kommune og strategien bygger opp
under målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel og er et verktøy for å nå målene.
Arealstrategien skal først og fremst legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel, men
også fungere som føringer for plan- og byggesaks¬behandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt
framtidig sentrumsplan for Leknes. Prinsippene for Leknes by skal også ligge til grunn for utviklingen
av tettstedene Gravdal, Ballstad, Stamsund og Bøstad, men da tilpasset stedenes egenart og behov.

Slik vil vi ha det
Vestvågøy bevarer og utvikler rikt
og variert natur- og kulturmiljø

Vestvågøy sikrer infrastruktur,
effektiv ressursbruk og gode
prosesser

Slik gjør vi det
•

Ivaretar og utvikler Vestvågøys særegne natur- og kulturmiljø

•

Forvalter mineralforekomster bærekraftig ved å redusere miljø- og
samfunnsbelastningen og sikre ressurser og uttaksområder for framtidig
behov. Eksisterende uttak prioriteres framfor å åpne nye områder

•

Følger opp godkjent vannforvaltningsplan for Nordland

•

Fremmer bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet til det beste for
fremtidige generasjoner

•

Sikrer et levedyktig landbruk som ivaretar Vestvågøys særegne
kulturmiljø og -landskap

•

Definerer nye og etablerte turist- og fritidsområder

•

Bruker rekkefølgebestemmelser aktivt på alle nivå

•

Arbeider aktivt med å se sosial og teknisk infrastruktur i sammenheng
med utbygging

•

Avsetter midlertidige bygge- og deleforbud der det ikke er tilstrekkelig
kapasitet for vann- og avløp, skole og barnehage eller der det ikke kan
oppnås gode løsninger for vei og transport

•

Fremmer privat-offentlig samarbeid ved bruk av samarbeids- og
utbyggingsavtaler
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4.0 Oppfølging og
gjennomføring

Planstrategi

Vedtatt planstrategi for perioden 2016-2019 har sentrale og prioriterte planoppgaver.
Dette gjelder særlig oppvekst, næring og kultur. Viktig at framdriften opprettholdes.

Handlingsdel med økonomiplan

Samler kommuneplanens handlingsdel, 4-årig økonomiplan og årsbudsjett i samme dokument.
Det viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i samfunnsdelen og rulleres årlig.
Oppfølgingen innenfor satsingsområdene, enten direkte som en del av handlingsprogrammet, eller
som en del av kommunedelplan for oppvekst, omsorg eller næring.

Kommuneplanens arealdel

Omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk
bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i
samfunnsdelen. Målsetting i planstrategi og slå sammen kommunedelplaner slik at en for en arealplan
for kommunen med ett sett bestemmelser. Framdrift og ferdigstilling senest høsten 2018 er viktig.

Regionalt samarbeid og utvikling

Vestvågøy kommune er involvert i en rekke samarbeid i regionen. Uavhengig av kommunereform er
det grunn til å anta at det er behov for økt samarbeid og fellesløsninger for å gi nødvendige tjenester
og løse felles utfordringer og muligheter.
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4.1 Viktige begreper

Salutogenese

Læren om det som skaper god helse, og står i kontrast til ordet patogenese, som handler om det som
skaper sykdom. Folk trenger å bo i helsefremmende lokalsamfunn som sikrer gode levekår, der det
er enkelt å ta sunne valg, og der andre mennesker og arbeidsliv har bruk for dem. Det handler om at
folk må gis forutsetninger for å mestre tilværelsen, og at livet oppleves som begripelig, håndterbart
og meningsfylt.

Rullerende kommuneplanlegging

Rullerende kommuneplanlegging innebærer at kommunestyre i begynnelsen av
kommunestyreperioden går gjennom den gjeldende kommuneplanen og tar stilling til om den skal
revideres eller ikke. Dette gjøres gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien.

Utfordringsdokument Vestvågøy

Faglig administrativt verktøy som skal beskrive ståa i organisasjonen, trender, utviklingstrekk, lokale
årsaker og påvirkningsfaktorer for folkehelse samt økonomiske perspektiver.

Politisk plattform

Bindende dokument om politisk gjennomføring mellom samarbeidende parti i kommunestyret.

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal gjennom planstrategien ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, og
prioritere andre planoppgaver som skal gjennomføres i kommunestyreperioden. Viktig grunnlag er
Utfordringsdokument og Politisk plattform. Vedtas innen 1 år etter valg og konstituering.

Planprogram

Program for gjennomføring av kommuneplanprosessen, hvilke forutsetninger som skal legges til
grunn og hvilke hovedspørsmål planarbeidet skal ta opp. Kommunen bestemmer selv innholdet i
planprogrammet.

Kommuneplan

Kommunen er pålagt å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsplan og
arealdel som dekker hele kommunens areal (inkl sjø).

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel kan inneholde visjon, satsningsområder og hovedmål for kommunen
som samfunn og organisasjon. Kommunen bestemmer selv hvordan samfunnsdelen skal utformes.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser hovedtrekkene i arealbruk for hele
kommunen og skal bestå av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen vedtas med
rettsvirkning.

Handlingsplan

Kommuneplanen skal ha en handlingsplan (pbl § 11-1) som viser hvordan kommuneplanens
samfunnsdel og andre planer følges opp med tiltak. Handlingsplanen skal være innenfor kommunens
økonomiske rammer. Mange kommuner slår sammen kommuneplanens handlings- og økonomiplan.

Økonomiplan

Kommunestyret skal etter §44 i kommuneloven en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, omfatte hele kommunens virksomhet
og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden.
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Nyttige kilder

– relevant informasjon og grunnlag

Vestvagoy.kommune.no
“Grønn Vending», Posisjonens i VVK 2015-2019”
“Planstrategi VVK 2016–2019”
“Handlingsdel m/økonomiplan 2016 og 2017”
“Nærmiljøprosjektet KOM INN 2016–2018” (Helsedirektoratet)
“Omstillingsprosjektet VVK 2013-2016”
(Ulike fag- og temarapporter)

KS.no (Kommunenes sentralforbund)
“Den handlekraftige kommunen”

Regjeringen.no
“Nasjonale forventninger 2015”
“Berekraftige byar og sterke distrikt” (2016/17)

Du kan se andre aktuelle eksempler på
“Kommuneplanens samfunnsdel” hos:

Distriktssenteret.no
“Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar (2017)”
“Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling (2017)”

steinkjer.kommune.no
nittedal.kommune.no
bodo.kommune.no
baerum.kommune.no

Nfk.no (Nordland fylkeskommune)
“Fylkesplan 2013–2025”
“Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025”
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ringerike.kommune.no
meland.kommune.no
heroy.kommune.no

Vestvågøy kommune

Postboks 203, 8376 Leknes
postmottak@vestvagoy.kommune.no
www.vestvagoy.kommune.no
Tlf.: 76 05 60 00

