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HVA ER EN PLANSTRATEGI?   

Planlegging er en måte kommunens folkevalgte og administrasjonen kan bidra til at 

Vestvågøysamfunnet utvikler seg i en god og bærekraftig retning. Planstrategien er en plan for de 

planer vi trenger i perioden fram til neste kommunevalg. Som illustrasjonen under viser skal 

planstrategien avklare om kommuneplaner eller temaplaner skal revideres eller startes opp, planer 

som i tur legger føringer for handlingsplan og budsjett, som revideres årlig.    

  

Kommunen skal i henhold til plan- og bygningsloven vedta en planstrategi minst en gang hver 

valgperiode. Den skal drøfte strategiske valg kommunen skal ta for samfunnsutviklinga, slik som 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet, og gi en vurdering av planer kommunen har 

behov for i perioden. For kommunestyret skal planstrategien hjelpe med å:                

 gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser 

 klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden 

 peke på planoppgaver som det er klokt å samarbeide regionalt om. 

              

VESTVÅGØYS PLANARBEID 2016-19 

Gjeldende planstrategi for Vestvågøy (2016-19) har fungert godt: den fikk antall planer ned til et 

overkommelig nivå, og den ga startskuddet for et systematisk arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel, vedtatt i 2017, og kommuneplanens arealdel, som nå er under behandling. Våren 2020 

skal også fire kommunedelplaner (kultur, næring, helse/ omsorg og oppvekst) behandles. De skal 

strategisk følge opp mål i kommuneplanens samfunnsdel, og Vestvågøys Utfordringsdokument 2019. 

Ny planstrategi gir kommunen anledning til å videreføre et systematisk planarbeid som gir 

kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag og en retning for samfunnsutviklinga. Evaluering av arbeidet 

med kommuneplanens samfunnsdel har bidratt til at planarbeidet i kommunen utvikles med en 

systematisk tilnærming til involvering. Det bidrar til at prosessene blir bedre forankret og at 

nødvendig og bred kunnskap kan hentes inn i planarbeidet.   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-1#KAPITTEL_2-4-1
https://www.vestvagoy.kommune.no/kommunal-planlegging/kommunal-planstrategi/
https://www.vestvagoy.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019008848&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=397&
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Vestvågøy inn i framtida  
 
Visjonen for Vestvågøy kommune er at «Midt i Lofoten har vi robuste unga, god livskvalitet for alle og 

alt kan være mulig! - Stolt Lofoting». Vestvågøy har et sterk regionssenter og gode bygder og 

tettsteder. To premisser er førende for kommunens innsats opp mot denne visjonen: Vi skal 

prioritere folkehelsearbeidet og vektlegge helsefremmende og forebyggende faktorer, og 

Vestvågøysamfunnet skal utvikle seg i økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig retning.    

Vestvågøya er et godt sted å bo på. Folketallet er forventet å holde seg stabilt i åra framover, og vi 

har hatt fin tilvekst av unge voksne. I tillegg har vi relativ lav arbeidsledighet, og et sterkt næringsliv.  

Vi skal møte utfordringene som vi må ta høyde for i åra framover på en planmessig, helhetlig og 

kunnskapsbasert måte. Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien ligger i Utfordringsdokument 2019.     

Herunder oppsummerer vi utfordringsbildet, som kommunens planer de nærmeste åra skal imøtegå.  

 Klima- og miljømål  
Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, slik også samlede klimagassutslipp har gjort i Norge og 
på globalt nivå. Vestvågøy skal bidra med utslippskutt og tilpasse seg til et endret klima. Utfordringen 
fremover blir å få til utfasing av fossilt brensel til fordel for fornybar energi, og å gjøre tilpasninger til 
klimaendringer slik som stormflo/springflo. Arealforvaltning som bevarer viktige områder for 
naturmangfold og vassdrag er også avgjørende for en bærekraftig utvikling.    

 
 Demografisk sammensetting  

Prognosene for befolkningsutviklinga i Vestvågøy er positiv. Befolkningen under 44 år forventes å 
være stabil fram mot 2040. Gruppen «yngre eldre» (67-79 år) vil øke med rundt 30 prosent i 
perioden, og vil utgjøre en viktig ressurs for samfunnet. Fram mot 2040 vil antallet «eldre eldre» (80 
år og over) øke med over hundre prosent. I denne gruppa stiger ofte omsorgsbehovet med alderen. 
 

 Folkehelseutfordringer og sosial ulikhet  
Sammenlignet med resten av landet kommer Vestvågøy dårlig ut på en rekke folkehelseindikatorer. 
Innbyggerne har litt lavere levealder enn fylket og landet, og det er over ti års forskjell i forventet 
levealder mellom menn med grunnskoleutdanning og kvinner med høy utdanning. 257 barn (0-17 år) 
vokser opp i lavinntektshusholdninger, og antallet er stigende. Dette er noe høyere enn i fylket og 
landet. Kommunen har størst arbeidsledighet blant yngre. Den er høyere blant menn enn kvinner.      
I gruppa 18-44 år er andelen som mottar varig uførepensjon større i Vestvågøy enn i landet ellers.  
 

 Oppvekstsvilkår 
De fleste barn i Vestvågøy har det godt, trives, og er aktive i skole og fritid. Samtidig har vi flere barn 
og unge med barnevernsmelding enn andre kommuner, og et høyt antall barn utsettes for eller er 
vitne til vold. Barn og unge på Vestvågøy har både fysiske og psykiske helseproblemer, og vi har høy 
andel med livsstilsymptomer slik som overvekt. Andelen barn og unge som får individrettede tiltak i 
skolen er høy. Vi har også lavere trivsel i skole og lokalmiljø enn landet forøvrig.   
 

 Stedsutvikling og attraktivitet  
By-, tettsteds- og bygdeutvikling er viktig for å beholde og tiltrekke innbyggere. Tross alle kvalitetene 
Vestvågøya har, har vi utfordringer når det gjelder attraktivitet. Stedsutviklinga er ikke helhetlig og 
langsiktig, og boligmarkedet er dårlig rustet for dagens og fremtidens behov og etterspørsel. 
Vestvågøy mangler også sosiale møteplasser, som er viktig både for bolyst og for folkehelsa. Vi har 
også mange kulturminner og kulturmiljø som krever bedre utredning, bevaring og synliggjøring for å 
løfte fram identitetsmarkører som kan skape historisk og geografisk bevissthet og stolthet.   
 
 

https://www.vestvagoy.kommune.no/kommunal-planlegging/utfordringsdokument/
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 Verdiskaping i næringslivet  

Vestvågøy har et lavere utdanningsnivå enn sammenlignbare kommuner, og vi har ikke omstilt oss 

godt nok til den kunnskapsbaserte økonomien. Vi tiltrekker oss ikke nok kompetanse, og vi har for få 

bedrifter innen kunnskapsintensiv tjenesteyting. Som stor landbrukskommune er rekrutterings-

situasjonen prekær. Kvoter selges ut av kommunen, andel leiejord øker, og utmarksbeite gror igjen. 

Dette har ringvirkninger for reiselivet, som er en solgangsnæring i Lofoten. Utfordringen i reiselivet er 

at fortjenesten er lavere enn hva vi burde kunne forvente med den sterke turistveksten. Fiskeri og 

havbruk er essensielle næringer hos oss, men også her ser vi at antall fiskere går nedover. For 

oppdrettsnæringen er det vanskelig å finne areal som ikke er i konflikt med andre aktiviteter. 

 Kompetansebehov i framtida  
Arbeidsstyrken har nye krav og forventninger til arbeidssted og stillingsinnhold, og konkurransen om 

både arbeidsplasser og arbeidskraft øker. Vestvågøy kommune har utfordringer med å rekruttere 

ledere og ansatte med riktig fagkompetanse. Dette kan gå ut over tjenestene til brukerne. I tillegg er 

det så mange som 26 prosent av innbyggerne som ikke fullfører videregående skole. Dette er en 

folkehelseutfordring, og det er samfunnsøkonomisk uheldig i lys av arbeidsmarkedsbehov. 

 Digitalisering 
Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid, og preger de fleste samfunns-

områder. Dette innebærer å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy, for å erstatte eller 

effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver, noe som Vestvågøy kommune trenger en stor 

omstilling til. Vi mangler kompetanse, teknologiske løsninger, og lokale tjenesteleverandører.  

 Samfunnsberedskap 
Samfunnsberedskapsarbeid er ikke forankret i kommuneorganisasjonen, og det har ikke vært jobbet 
systematisk med offentlig-privat samarbeid knyttet til framtidig risikobilde (f.eks. klima).   

 
 Kommunal infrastruktur  

Vestvågøy kommune har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold og oppgradering av 
infrastruktur slik som vann og avløpssystemer. Dette forringer kvalitet og medfører forurensning.     
Vi har heller ikke en tilfredsstillende standard på kommunale veier, som har økende 
vedlikeholdsbehov på grunn av klimaendringer. Vestvågøy har også en stor kommunal 
bygningsmasse som krever vedlikehold og energieffektivisering.    
 

 Kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet   
Velferdsstaten er under press. Tjenestene vi leverer i dag blir ikke de samme i framtida. Det er 
knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnader, og regjeringen viser til effektiviseringspotensial i 
kommunesektoren. Vi har i dag større utgifter i kommunen enn inntekter. Reduksjon av 
tjenestetilbudet og/eller økte inntekter vil være nødvendig for å oppnå balanse. Vi må i større grad ta 
i bruk teknologiske løsninger for å effektivisere driften.  
 
Vestvågøy kommune mener også at nye samskapingsformer er veien å gå. Kommuneorganisasjonen, 
frivillige lag og foreninger, innbyggere, kunnskapsmiljø og næringsliv må sammen jobbe 
kunnskapsbasert, tverrfaglig, tverrsektorielt og løsningsorientert om en bærekraftig utvikling av 
lokalsamfunnet. På den måten kan vi beholde og forsterke de kvalitetene som gir oss livskvalitet, 
verdiskaping og bolyst i Vestvågøy.  
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Strategiske valg for Vestvågøy  
Vestvågøy kommune har de siste åra jobbet systematisk og godt med å innarbeide planlegging som 

kunnskapsbasert og strategisk verktøy. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i november 2017 

med følgende satsingsområder: By-, tettsteds- og bygdeutvikling; Oppvekst; Helse og omsorg; 

Næring- og verdiskaping; og Utviklingskommunen. For en strategisk oppfølging av satsingsområdene 

ble arbeidet med fire kommunedelplaner startet opp i slutten av 2018: for Oppvekst; Helse og 

omsorg; Næring; og Kultur. I arbeidet med planstrategi har det dessuten blitt utformet et 

utfordringsdokument for besøksforvaltning som kan gi mer et helhetlig kunnskapsgrunnlag for 

politikkutforming som berører turisme, infrastruktur, stedsutvikling og areal/naturforvaltning mv.   

Vestvågøy må være robust for framtida. Kommunen skal bidra til en god utvikling av lokalsamfunnet. 

Vi må se muligheter, og legge til rette for nyskaping. Vi skal også møte den demografiske utviklingen 

og innbyggernes behov for velferdstjenester. I tillegg må vi jobbe for at Vestvågøy er en attraktiv 

kommune å vokse opp, bo og jobbe i, for alle.  

Kommunen har mange store og viktige oppgaver - innen samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse, 

lokaldemokrati og som leverandør av velferdstjenester. På alle områdene er det behov for helhetlige 

kunnskapsgrunnlag. Dette er bakgrunnen for at kommunen årlig utvikler Utfordringsdokumentet.  

I Utfordringsdokument 2019 legges det føringer for kommunens kurs, på grunnlag av tre 

gjennomgående utfordringer:  

 Kommunen kommer dårlig ut på en rekke folkehelse-indikatorer, og møter ikke bærekraft-
målene 

 I tjenestene har vi stor ressursinnsats rettet inn mot individrettede tiltak og behandling, og 
liten innsats rettet mot universelle tiltak og forebygging  

 Det er behov for å øke kompetanse-nivået, både i kommunen generelt, og i kommune-
organisasjonen  

 

For å lykkes i å styre samfunnsutviklingen i riktig retning er det også noen organisatoriske 

utfordringer som bør være i kommunens søkelys:  

 Arbeide gjennomgående og systematisk med å balansere mål mellom utvikling og vekst  

 Styrke samarbeid og samskaping  

 Styrke det tverrsektorielle og tverrfaglige arbeidet gjennom planlegging  

 

I et langsiktig perspektiv på Vestvågøysamfunnets utvikling og kommunens innsats skal det derfor 

helhetlig og gjennomgående satses på:  

 tidlig innsats 

 forebygging  

 universelle tilnærminger 

 bærekraftig utvikling  

 
Kommunen startet i 2019 arbeidet med bevisstgjøring og vesentlighetsvurderinger av FNs 

bærekraftmål. Disse målene legger føringer for kommende planarbeid i Vestvågøy kommune.  

  

https://www.vestvagoy.kommune.no/kommunal-planlegging/kommuneplan/
https://www.vestvagoy.kommune.no/kommunal-planlegging/utfordringsdokument/
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Forslag til planstrategi for Vestvågøy kommune 2020-23 
Gjeldende   

Ny plan    

Rullering  

Planens tema og plantype  Periode planarbeid Ansvarlig enhet  

R Kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi (2017-29) 

Revisjon i 2020   Næring, plan og 
utvikling (NPU) 

R Kommuneplanens arealdel (2019-31)  Revisjon i 2023-24 NPU 

N Kommunedelplan for næring 2020-30     2019-20 NPU 

N Plan for helhetlig boligutvikling og sosial 
boligpolitikk Temaplan 

2020-22 Forutsatt 
tilføring av midler  

NPU 

N Turruteplan                          2018-2021 NPU 

N Plan for besøksforvaltning 2020-22  NPU 

R Klima- og energiplan   Kommunedelplan   2020-21 Forutsatt 
tilføring av midler 

NPU 

N Naturmangfoldsplan temaplan  
(intensjon om plansamarbeid med Vågan) 

2021-22 NPU 

N Kulturminneplan Temaplan  2022-23 Forutsatt 
tilføring av midler 

NPU 

N Kommunedelplan for kultur 2020-30  2019-20 Kultur 

R Temaplan for den kulturelle skolesekken 2020 Kultur 

R Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2021-24 2020 Kultur 

N Utviklingsplan/vedlikeholdsplan som følger opp 
kommunens eiendomsstrategi  

2022-24, Forutsatt 
tilføring av  midler 

Prosjekt og 
infrastruktur (PI) 

R Temaplan for trafikksikkerhet i Vestvågøy 
kommune 2019-2023  

Revisjon i 2023 PI 

G Hovedplan avløp 2019-2033  -  PI 

R Hovedplan vann 2014-2023   Revisjon i 2023 PI 

G Hovedplan veg 2017-2024   -  PI 

N Kompetanseplan for Vestvågøy kommune    

2020-2025/30 Temaplan  

2020 HR  

N Velferds-teknologiløft Temaplan 2020-21  Helse og omsorg 

N Rehabiliteringsplan  Temaplan  2020-21  Helse og omsorg 

N Strategidokument Legetjeneste 2020-30 

Temaplan 

2020 Familie og velferd  

N Kommunedelplan for oppvekst 2020-30  2019-20 Utdanning  

N Handlingsplan vold og overgrep mot barn og 
unge 2020-2023. Temaplan 

2019-20  Familie og  velferd 

N Temaplan barnehage og skole: Inkludering og 
læringsutbytte  

2020-21  Utdanning  
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Reguleringsplaner  Periode for 

planarbeid 

Ansvarlig 

enhet  

Byplan Områdeplan  2020-22 

Forutsatt 

tilføring av 

midler 

NPU 

Reguleringsendring Mjånes industriområde                         2022-23 NPU 

Reguleringsplan for Haug Syd                                                               2022-23 NPU 

Reguleringsplan Sjøveien (fortau/Gang- og sykkelvei-veg)                                                                       2020-21 PI  

Reguleringsplan for Haukland, Uttakleiv, Vik  2020-22 NPU 

Områderegulering Ballstad havn 2018-20 Havn  

Områderegulering Unstad 2018-20 NPU 

Reguleringsendring Revbolan (Fortau Himmelsteinveien) 2019-20 PI  

Reguleringsplan Gymnasvei/Tore Hjorts vei Frist for stenging av Gymnasvei 31.12.20 2020 PI 
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Vedlegg 1. Utdyping om planbehov i Vestvågøy kommune  

Næring plan og utvikling (Sektor samfunn og teknikk)  

Gjeld-
ende   

Ny 
plan    

Ruller-
ing 

Planens tema og plantype  Periode 
planarbeid 

Argumenter for prioritering av planbehov 2020-23   Stillingsandel & faglige 
behov 

Estimat, 
økonomiske 
behov og 
eksterne 
ressursbehov    

R Kommuneplanens 
samfunnsdel med 
arealstrategi (2017-29) 

2020   *Kommunen bør vurdere om forutsetningene for samfunns-
utviklingen har endret seg, om planen må fange opp nye/endrede 
behov; * Oppdatering i henhold til kommunedelplaner som er 
planlagt behandlet våren 2020; * Behov for en strammere 
prioritering og tydeligere retning for samfunnsutviklingen   
*Behov for opprydning i mål, strategi og tiltak, hvorav sistnevnte 
ikke hører hjemme i en samfunnsdel (men i handlingsplanen)  

0,5 årsverk fordelt på 
samfunnsplanlegger 
(hovedansvar), 
folkehelsekoordinator, 
kommunikasjonssjef, 
arealplanlegger, 
næringssjef mfl.    

-  

 
R 

Kommuneplanens arealdel 
(2019-31)  
 

2023-24 
(revisjon) 

Kommuneplanens arealdel har ikke vært revidert siden 2008. 
Jevnlig revisjon gjør arealdelen til et bedre/ mer aktuelt 
styringsdokument.  

0,5 årsverk. Plan-
leggere, geodata-
ansvarlig mfl.   

100 000 kr. 
Kartlegging/ 
konsulent 

N 

 

Kommunedelplan for 
næring 2020-30     

 2019-20 Satsingsområde næring i kommuneplanens samfunnsdel. 
Strategisk og faglig oppfølging av satsingsområde i  
kommuneplanens samfunnsdel og Utfordringsdokument/ UD2019 

- - 

 
N 

Plan for helhetlig 
boligutvikling  
Temaplan, med 
handlingsdel sosial 
boligpolitikk 
 

2020-22 
Forutsatt 
tilføring av 
midler  

Sentralt i satsingsområde by-, tettsted og bygdeutvikling i 
kommuneplanens samfunnsdel. UD 2019: Boligmarkedet er dårlig 
rustet for dagens og fremtidens boligbehov og etterspørsel.  
Det er behov for å klargjøre hvilken rolle kommunen skal ha og en 
strategi for å påvirke boligutviklingen. En plan muliggjør helhetlig 
boligutvikling, og mer samarbeid med boligutviklere. Det er også 
behov for mer kunnskap til byplanarbeidet. Samtidig: Arealplanen 
dekker mye, det samme kan kommende byplan. 
I omsorgssektoren er det behov for flere boliger i alle målgrupper. 
Planverk for bruk av støtteordninger i Husbanken er nødvendig                             

Ansette prosjektleder i 
0,5 årsverk i 2 år. Behov 
for tverrfaglig 
prosjektgruppe med 
bl.a. eiendomsansvarlig, 
samfunnsplanlegger, 
rådgiver helse/omsorg, 
tildelingsenheten, PI. 
Samarbeide med 
eksterne boligaktører.  
Dele kunnskapsgrunnlag 
med byplanen. 

0,5 årsverk over 
to år er ca. 1 
mill. kr. (?) 
200 000 kr. til 
konsulent-
tjenester mm.  
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 G-R-N 
plan 

Planens tema og plantype  Periode 
planarbeid 

Argumenter for prioritering av planbehov 2020-23   Stillingsandel & faglige 
behov 

Øk. & eksterne 
ressursbehov    

N Turruteplan   
Temaplan  
- Evt. inkludere i en plan for 
besøksforvaltning                        

2018-2021 
 

Behov for kunnskapsgrunnlag og kartlegging som kan legge 
grunnlag for eventuell tilrettelegging. Dette er også et behov av 
hensyn til besøksforvaltning. Potensialet for konflikter er stadig 
økende, inkl. i spørsmål om infrastruktur, Lofotstien mv. 
Friluftsrådet har drevet arbeidet med turruteplan frem og gjort 
kartlegginger til god hjelp for kommunen. Det er derfor god grunn 
til å fortsette dette arbeidet.  

0,1 årsverk i 4 år.     
Miljøansvarlig, 
samfunnsplanlegger, 
folkehelsekoordinator 
mfl.      

-  

 Plan for besøksforvaltning 
Temaplan  

2020-22  Turismen skaper ulike behov og utfordringer, også for en 
tverrfaglig innsats for besøksforvaltning. Med økt turisme i 
Lofoten har kommunen behov for et overordnet og langsiktig grep 
om utviklinga. Nordland fylkeskommunes 
besøksforvaltningsprosjekt har avdekket at nødvendige grep og 
beslutninger må gjøres lokalt for å sikre at turismen bidrar til en 
bærekraftig utvikling i Lofoten.   

Næringssjef 
prosjektleder + Gruppe 
For besøksforvaltning.  
Videre samarbeid med 
SVV, grunneiere, 
bygdelag   

Tett samarbeid 
med NFKs 
prosjekt som 
kanskje kan 
utløse midler til 
regionalt 
planarbeid. 
Lofotrådet  

R Klimaplan  
Kommunedelplan (pga. 
overordnet prinsipp for 
kommuneplanens 
samfunnsdel) 
Planen er vedtatt i 2010  
 
  

2020-21 
Revisjon  

Kommunen har krav til seg til å gjøre store utslippskutt i åra 
framover. Dette krever utfasing av fossilt brensel gjennom mer 
bruk av fornybar energi både i kommunen, husholdningene og i 
næringslivet. Klimaplanen er et viktig politisk redskap, og et 
redskap for å løse våre lovpålagte oppgaver, den kan bidra til økt 
bevissthet om klima i befolkningen, og til grønn innovasjon.   
Til arbeidet har vi behov for klimaregnskap og klimabudsjet.t                                                                
Å inkludere miljøtema vil forsinke klimaplanen. Klima- og 
miljøplan er også ulike i metode og produkt.  

0,4 årsverk i 2 år.  
Miljøansvarlig, 
samfunnsplanlegger, 
ingeniør eiendomsdrift, 
prosjektleder, Prosjekt 
& Infrastruktur, m.fl. 

50 000 kr. i 
2020, 50 000 kr. 
i 2021 til 
konsulent til 
klima-budsjett 
&regnskap, 
Kompetanse-
heving, 
involvering mm.  

N Naturmangfoldsplan 
temaplan 

2022-23 Vi mangler kunnskap og kartlegging, dette var kunnskapsbehov i 
arealdelarbeidet (2018-20). En naturmangfoldplan er et viktig 
kunnskapsgrunnlag for saksbehandling. 

0,25 årsverk i 2 år, 
miljøansvarlig  

300 000 kr. til 
kartlegging 

N Kulturminneplan  
Temaplan  
 

2022-23 
Forutsatt 
tilføring av 
midler 

Vi mangler kunnskap og kartlegging, dette var kunnskapsbehov i 
arealdelarbeidet (2018-20). En kulturminneplan er et viktig 
kunnskapsgrunnlag for saksbehandling, og et redskap som kan 
bidra til øke bevissthet om vår kulturarv, identitetsfølelse og 
stolthet.   

Ca. 0,1 årsverk 
(koordinering), 
miljøansvarlig.  
Samarbeid med 
historielaget, andre 
lokale aktører 

Ekstern 
prosjektleder, 
Fullfinansiert 
plan med noe 
innsats fra NPU 
400 000 kr.  



 

11 
 

 G-R-N 
plan 

Planens tema og plantype Periode 
planarbeid 

Argumenter for prioritering av planbehov 2020-23   Stillingsandel & faglige 
behov 

Øk. & eksterne 
ressursbehov  

N Kommunedelplan for 
kultur 2020-30  

2019-20 Kommuneplanens samfunnsdel har mål som berører kultur-
sektoren både direkte og indirekte innen flere innsatsområder. 
Kultur er viktig for livskvalitet (folkehelse), for lokalsamfunns-
utvikling, dannelse, medborgerskap og verdiskaping.  

-  -  

 

R 

 

 

Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet 2017-20 
Revisjon for ny periode, 
2021-24 (kommunedelplan 
eller temaplan) 

2020 Planen brukes aktivt i saksbehandlingen – både mht. 
tilskuddsbehandling, (enkeltsaker/kulturmidler) og 
spillemiddelhåndtering. Planen har oppfølgingspunkter/-tema 
som legges til grunn for samarbeid/avklaringer med 
samarbeidspartnere (lag/ foreninger/organisasjoner). 

Ca. 0,3 årsverk. 
Samarbeid m/ frivillige. 
Internt kulturenheten, 
plan, folkehelse-
koordinator, 
frisklivskoordinator 

-  

R Temaplan for den 
kulturelle skolesekken 

2020 Anbefaling fra Nordland fylkeskommune Kultur, 
folkehelsekoordinator  

- 

 

N 

 

Utviklingsplan/ 
vedlikeholdsplan som 
følger opp kommunens 
eiendomsstrategi  

2022-24, 
Forutsatt 
tilføring av  
midler 

Planen er en viktig oppfølging av vedtatt eiendomsstrategi, som er 
en samlet eiendomsstrategi for kommunens bygg. Det var 
forutsatt at det skulle jobbes videre med utviklingsplan/ 
vedlikeholdsplan, bl.a. for å få en bedre drift og planmessig 
vedlikehold av lokalene. Den innebærer en videre optimalisert 
bruk av lokaler og vurdering av hva vi bør avhende. Oppfølgingen 
bør innebære en plan som dokumenterer tilstanden på 
bygningsmassen, inklusive en utviklingsplan/vedlikeholdsplan.  

0,1 årsverk 

(koordinering) Vi 

mangler kompetanse til 

å lage tilstandsrapport 

for byggene. 

330 000 kr. per 

år over 3 år med 

eksterne 

konsulenter.   

 

Prosjekt og infrastruktur (Samfunn og teknikk) 
 G-R-N plan Planens tema og plantype Periode planarbeid 

R Temaplan for trafikksikkerhet i Vestvågøy kommune 2019-2023 vedtatt av Kommunestyret 14.05 2019 2023 

G Hovedplan avløp 2019-2033 Vedtatt av Kommunestyret 12.02 2019 -  

R Hovedplan vann 2014-2023 Vedtatt av Kommunestyret 20.05 2014 2023 

G Hovedplan veg 2017-2024  Vedtatt av Kommunestyret 21.02 2017 -  
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Nye og pågående reguleringsplaner (Samfunn og teknikk) 
Planens tema  Argumenter for prioritering av 

planbehov 2020-23   

Periode for 

planarbeid 

Stilling/ faglig 

bemanningsbehov    

Økonomiske og eksterne 

ressursbehov    

Ansvarlig 

enhet  

Byplan (m/ sentrumsplan) Områderegulering.  
Kople til reguleringsplaner innenfor bygrensa                           

By-, tettsted og bygdeutvikling er et 
satsingsområde i samfunnsdelen. I 
Utfordringsdokument 2019 fremheves 
at By-, tettsteds- og bygdeutviklingen i 
Vestvågøy ikke er helhetlig og 
langsiktig; at Kommunen ikke møter 
bærekraftmålene, og at Leknes 
mangler attraktivitet og 
innovasjonskraft. En helhetlig og 
langsiktig områderegulering er et viktig 
bidrar til å møte disse utfordringene. 

2020-22 1,5- 2 årsverk/ 3 
år. Arealplan-
leggere, Kart, 
næring, miljø, 
landbruk 
 Samskaping. 

Fortettingsanalyse, 

gatebruksplan. 

Delt kunnskaps-

grunnlag med 

boligplanen 

Behov for 150 000 kr. i 2020,  
300 000 kr. hver i 2021 og 2022. 

Konsulenttjenester/kartlegging/ 

seminar o.l.                                                           

NPU 

Reguleringsendring Mjånes industriområde                           Bør inkluderes i byplanen (eller kjøres 

etter) 

2022-23 0,05 årsverk Det er bevilget 200 000 kr.  NPU 

Reguleringsplan for Haug Syd                                                               Kan evt. inkluderes i byplanen eller 

kjøres etterpå 

2022-23 0,1 årsverk 500 000 kr. til konsulent NPU 

Reguleringsplan Sjøveien                                                                       Kan evt. inkluderes i byplanen 2020-21 0,05 årsverk 200 000 kr. til konsulent PI 

Reguleringsplan for Haukland, Uttakleiv, Vik  Behov for regulering for 

besøksforvaltning 

2020-22 0,1 årsverk 500 000 kr. totalt.                         

I 2019 er 150 000 kr. avsatt til 

regulering av Haukland 

NPU 

Områderegulering Ballstad havn Pågående  2018-20 0,1 årsverk Havn har engasjert ekstern 

konsulent – nesten ferdig 

Havn  

Områderegulering Unstad Pågående  2018-20 Pt. sluttbehandling  Konsulenthonorar er betalt NPU 

Reguleringsendring Revbolan (Fortau 

Himmelsteinveien) 

Pågående  2019-20 0,05 årsverk -  PI 

Reguleringsplan Gymnasvei/Tore Hjorts vei                Rekkefølgekrav i reguleringsplan for 

Vest-Lofoten VGS. Frist for stenging av 

Gymnasvei: 31.12.20. 

2020 0,1 årsverk -  PI  
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Sektor rådmann og støtte  
G-R-N 

plan 

Planens tema  Hvilken utfordring svarer planen til? 

(Utfordringsdokument 2019) 

Argumenter for prioritering 

av planbehovet  

Periode 

for 

planarbeid 

Stillingsandel og 

faglig 

bemanningsbehov    

Økonomiske 

og eksterne 

ressursbehov    

Ansvarlig 

sektor  

 

N 

Kompetanseplan 

for Vestvågøy 

kommune   

2020-2025/30 

Temaplan  

•Det er utfordrende å rekruttere og beholde 

ledere på alle nivå. Vi har arbeidet for lite 

planmessig med opplæring og lederutvikling. 

• Det er utfordrende å rekruttere og utvikle 

ansatte med riktig kompetanse på en rekke 

fagområder, spesielt i høyskolegruppene. Dette 

kan gå ut over tjenestene til brukerne. 

• Vi har et generasjonsskifte innenfor mange 

sektorer, med mange ansatte som går av med 

pensjon. Kombinert med en noe større 

gjennomstrømming i stillinger, så gir dette 

utfordringer i rekrutteringsarbeidet. 

Organisasjonen trenger å 

jobbe planmessig og strategisk 

med problemstillinger knyttet 

til kompetanse. Vi trenger en 

overordnet plan, mens 

sektorene bør jobbe med sin 

egen ‘handlingsplan’ på 

området. 

Vi trenger også 

kompetanseplan for å utløse 

midler hos Fylkesmannen.   

2020 0,2 årsverk. 

KS-konsulent og 

Nordland 

fylkeskommune vil 

bli konsultert 

kontinuerlig i 

arbeidsprosessen.   

-  HR og 

tjeneste-

utvikling 
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Sektor Helse og omsorg  
G-R-N 

plan 

Planens tema  Argument for prioritering av planbehovet?  Periode for 

planarbeidet  

Stillingsandel og faglig 

bemanningsbehov    

Økonomiske 

og eksterne 

ressursbehov    

Ansvarlig enhet 

 

N 

Kommunedelplan 

(KDP)  helse og 

omsorg 2020-30 

Helse og omsorg er et satsingsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel. Strategisk og faglig 

oppfølging av satsingsområde i  kommuneplan og 

Utfordringsdokument 2019 

2019-20 - - Helse og omsorg 

 

N 

Velferds-

teknologiløft 

Temaplan 

 

 

Utfordringsdokument 2019: Kommunen mangler 

kapasitet, kompetanse og kultur for å implementere 

velferdsteknologi som kan supplere og erstatte 

tjenester. 

Kommunen henger etter, og det ligger et stort 

potensiale i å benytte teknologi i tjenestene, bl.a. 

for at flere eldre kan bo hjemme           

Velferdsteknologi er knyttet til 

rehabiliteringsplanen, så planene bør utvikles 

parallelt.  

Planen skal identifisere teknologiløsninger som 

fungerer og som kan implementeres i kommunen.  

2020-21  

Det kommer 

investeringer 

i 2020 i 

velferds-

teknologi, 

derfor bør 

planen 

komme opp 

etter KDP 

helse og 

omsorg. 

50% ved oppstart planarbeid i 2020 

2021: 100% stilling som 

prosjektleder. Spesiell kompetanse 

som blir del av hjelpemiddel-

tjenesten, knyttet til 

velferdsteknologi. 

Fast ansettelse i 2022  

2020: 0,5 

årsverk      

2021: 1 årsverk 

Konsulent: 

100 000 kr.   

Sektor Helse og 

omsorg har 

fagpersoner til 

oppgaven, evt. 

som kan bli 

frikjøpte.  

  

 

N 

Rehabiliteringsplan  

Temaplan  

Kommunen trenger flere tiltak som er forebyggende 

og som skaper mestring, og som kan gå på tvers av 

offentlig, privat og sivil sektor/frivillighet. Inklusive 

egenmestring som grunnlag for 

hverdagsrehabilitering, friskliv, fysioterapi   

2020-21  0,7 årsverk. 

Fysioterapitjenesten og enkelte 

ledere/fagpersoner.  

100 000 kr. 

over to år, til 

kommune-

besøk & frikjøp 

arbeidsgruppe  

Fysioterapi 

N Strategidokument 

Legetjeneste   

2020-30    

Temaplan 

Fremtidige utfordringer. Sees i sammenheng med 

kommunedelplaner som behandles våren 2020  

2020 Kommunalsjef familie og velferd i 

samarbeid med legene 

Nei Kommunalsjef 

familie og velferd  
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Sektor Utdanning  
G-R-N 
plan 

Planens 
tema  

Argument for prioritering av planbehovet? Periode for planarbeidet Stillingsandel 
faglig behov    

Eksterne/ øk. 
ressursbehov    

Ansvarlig 
enhet  

 
N 

Kommune-
delplan 
oppvekst    
2020-30 

Satsingsområde i kommuneplanens 
samfunnsdel. Strategisk og faglig oppfølging 
av satsingsområde i  kommuneplanens 
samfunnsdel og kommunens 
utfordringsdokument 

2019-20 - - Utdanning  

 
 

N 

Handlings-
plan vold og 
overgrep 
mot barn og 
unge 2020-
2023 
Temaplan 

Behov for et verktøy for å sikre helhetlig og 
systematisk arbeid mot vold og seksuelle 
overgrep mot barn og unge. Stort fokus 
nasjonalt, med en sterk anbefaling om at 
kommunene har egne handlingsplaner på 
feltet vold og overgrep i nære relasjoner. 

2019-20 -  Har hatt 
prosjektmidler 
fra Fylkesmann 
fram til 
31.12.19. 

 Familie og  
velferd, 
ekstern 
prosjekt-
leder   

 
 
 
 
 

N 

Temaplan 
barnehage 
og skole: 
«Inkludering 
og lærings-
utbytte».   

Utfordringene i sektoren er primært knyttet til 

inkludering, (inkl. skolefravær/ nærvær) og 

læringsutbytte – særlig i en kombinasjon.                                                      

Oppvekst er en meget stor sektor. Kommunale 

føringer trengs for å styrke samlet innsats for 

inkludering og elevenes læringsutbytte. Der er 

også behov for felles plan eller rutiner for 

skolefravær/nærvær, og for fokus på 

tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. 

Barnehagesektoren har implementert ny 

rammeplan, der de sammen med skolene 

deltar i Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø, og fagsatsinger. I tillegg krever 

loven en plan for overgang barnehage-skole. 

En temaplan kan inkludere hele kommunens 

ansvarsområde innen utdanning, pålagt plan 

for faglig samarbeid om overgang barnehage 

og skole. 

2020-2021                                                               

De fleste barnehagene og alle skolene i 

kommunen implementerer Læringsmiljø og 

Pedagogisk analyse som verktøy for å utvikle 

den pedagogiske praksis i samværet med barn 

og unge 2019-2022 i samarbeid med Senter for 

Praksisrettet utdanningsforskning. Barnehagene 

og skolene deltar i en nasjonal satsing på 

Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø (IBSM) i 

samarbeid med Utdanningsdirektoratet og 

Fylkesmannen. Ny Rammeplan implementeres 

pt. i barnehagene, mens grunnskolen og 

videregående opplæring implementerer 

Overordnet læreplan og Fagfornyelsen fra 

høsten 2020. Det er ønskelig at arbeidet med 

temaplan for inkludering og læringsutbytte 

gjøres parallelt med implementering av ny 

rammeplan og læreplan. 

50% stilling 

De faglige 

behovene 

knyttet til 

temaplan-

arbeidet 

dekkes 

gjennom 

samarbeidet 

sektoren har 

med ulike 

fagmiljøer 

(som vist 

tidligere). 

 

Kr. 100.000 
fordelt over to 
år til møter og 
samarbeid med 
eksterne 
fagmiljøer og 
prosessmøter 
med alle 
bidragsytere. 
 

 
Utdanning  
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Vedlegg 2. Milepælsplan for planer som foreslås igangsatt/revidert i perioden 2020 og 20231  
 

Planens tema og plantype  Plantype (forslag) Planarbeid  2020 2021 2022 2023 (2024) Ansvarlig enhet/sektor  

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi Kommuneplan  2020      Næring, Plan og Utvikling 

Kommuneplanens arealdel  Kommuneplan 2023-24      Næring, Plan og Utvikling 

Plan for helhetlig boligutvikling  Temaplan  2020-22      Næring, Plan og Utvikling 

Turruteplan  Temaplan 2018-21      Næring, Plan og Utvikling 

Plan for besøksforvaltning Temaplan 2020-22        Næring, Plan og Utvikling 

Klima- og energiplan  Kommunedelplan   2020-21      Næring, Plan og Utvikling 

Naturmangfoldplan  Temaplan, samarb./Vågan  2021-22      Næring, Plan og Utvikling 

Kulturminneplan  Temaplan  2022-23      Næring, Plan og Utvikling 

Temaplan Den kulturelle skolesekken Temaplan  2020      Kultur  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet  Temaplan eller kommunedelplan?  2020      Kultur  

Utviklingsplan/vedlikeholdsplan komm. eiendom  Temaplan  2022-24      Eiendomsdrift 

Temaplan for trafikksikkerhet (2019-2023) Temaplan  2023      Prosjekt og infrastruktur 

Hovedplan vann (2014-2023)  Handlingsplan 2023      Prosjekt og infrastruktur 

Kompetanseplan (2020-2025/30) Temaplan 2020       HR og tjenesteutvikling 

Temaplan barnehage og skole Temaplan  2020-21      Utdanning  

Velferdsteknologiløft  Temaplan 2020-21      Sektor Helse og omsorg 

Rehabiliteringsplan  Temaplan 2020-21      Sektor Helse og omsorg 

Strategidokument Legetjeneste   (2020-30)  Temaplan 2020      Kommunalsjef FD  

Byplan (med sentrumsplan)                   Områderegulering  2020-22      Næring, Plan og Utvikling 

Reguleringsendring Mjånes industriområde                              Reguleringsplan  2022-23      Næring, Plan og Utvikling 

Reguleringsplan for Haug Syd                                                               Reguleringsplan 2022-23      Næring, Plan og Utvikling 

Reguleringsplan Sjøveien                                                                       Reguleringsplan 2020-21      Prosjekt og infrastruktur  

Reg.plan for Haukland, Uttakleiv, Vik  Reguleringsplan 2020-22      Næring, Plan og Utvikling 

Reg.plan Gymnasvei/Tore Hjorts vei Reguleringsplan 2020      Prosjekt og infrastruktur  

 

                                                           
1 Gjeldende planer eller planer som skal behandles våren 2020 er utelatt fra tabellen. 
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Vedlegg 3. Status for gjennomføring av planstrategi for Vestvågøy (2016-19) 
Plantype Vedtatt 16 17 18 19 Ansvar Ressurs MERKNAD 2016 STATUS 2019  

 Nivå 1 Kommuneplaner (styringsverktøy) 

Samfunnsdel 2000 X X   Rådmann 

SAMF* 

1 (stilling)  Påbegynt i 2015, justert framdrift til 

revisjon av planstrategi 

Videreføres 2016-17 

Samfunnsdel vedtatt i 2017  

Arealdel 2008  X X  Rådmann 

SAMF 

1 (Stilling)  Revisjon av arealdelen skal gjøre 

nødvendige justeringer til ny planlov og 

samfunnsdel. Samordning eller ta opp i 

seg KDP for tettstedene 

Arealdel til andregangsbehandling. Planlagt 

politisk behandling i 2020. 

Kommunedelplanene for tettstedene er 

inkludert i kommuneplanens arealdel 

  * - SAMF - Samfunnsutvikling    

 Nivå 1 Kommunedelplaner – AREAL (styringsverktøy)  

Ballstad 2016  X X   SAMF X  Arbeid med kommunedelplan har pågått 

lenge. Sluttføres i 2016 

 Samordning med arealplan 

 Velge om KDP for tettstedene skal bestå 

som egne planer 

 

 

Kommunedelplanene for tettstedene er inkludert i 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Gravdal 2016  X X   SAMF X 

Leknes 2016  X X   SAMF X 

Stamsund 2016  X X   SAMF X 

Bøstad 2016  X X   SAMF X 

Område- eller detaljplan       

Reg.plan Lofoten 

Handelspark 

 X X   Rådmann 

SAMF 

  Igangsatt sak 2015 

 Pågående 

Vedtatt i 2018. Pågående i Handelsparken Syd.  

 Nivå 1 Kommunedelplaner – SAMFUNN og 

Hovedsatsingsområder  

   

By-, tettsted, 

…… bosetting 

NY  X    Rådmann 

SAMF 

  HSO1, samordning 

 Avvente samfunnsplan 

Planavdelingen har ikke hatt kapasitet pga. 

arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

Næring og 

verdiskaping 

NY  X  X  Rådmann 

SAMF 

  HSO2, samordning 

 Avvente samfunnsplan 

Oppstart med planprogram i des. 2018. Planlagt 

politisk behandling våren 2020  

Helse og 

oppvekst 

NY   X  X  Rådmann 

OMS; FAVE* 

  HSO3, samordning  

 Avvente samfunnsplan 

Usikkert hva planen sikter til.  

          

Oppvekst 

 

NY  X  X X OPPVEKST 

SAMF 

1 

(stilling) 

 Oppstart Høst 17 Oppstart med planprogram i des. 2018. Planlagt 

politisk behandling våren 2020  

Kulturplan NY  X X  KULTUR 

SAMF 

1 

(stilling) 

 Oppstart høst 2017 (?) 

 Prosesshjelp SAMF 

Oppstart med planprogram i des. 2018. Planlagt 

politisk behandling våren 2020  

Helse og omsorg NY   X X HELOM 

SAMF 

1 

(stilling) 

 Oppstart Høst 17 Oppstart med planprogram i des.2018. Planlagt 

politisk behandling våren 2020  

        *  OMS –Omsorg, FAVE – Familie og velferd, TEKUT – Teknikk og utbygging 

https://www.vestvagoy.kommune.no/kommunal-planlegging/kommunal-planstrategi/
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Plantype Sist vedtak 16 17 18 19 Ansvar Ressurs Merknad 2016 Status 2019  

NIVÅ 2 Fokusområder -  Utdypende tema-, fag-, sektor-, hovedplaner  

 

Klima og energi 

 Klimaplan 

 

2010 

  

X 

   

SAMUT 

  

 Vurdering av behov, forarbeid 

Planavdelingen har ikke hatt kapasitet men har 

tatt initiativ til et interkommunalt klimanettverk 

for å jobbe frem kunnskapsgrunnlag, 

erfaringsdeling og felles kompetanseheving 

By-, tettsted- og 

bygdeutvikling 

 Byutviklingsplan 

 

 

1990 

  

 

X 

 

 

 

  

 

SAMUT 

 

 

½ stiling 

 

 Hovedsatsingsområde 

 NY eller revisjon av sentrumsplan 

Sentrumsplan foreslås innlemmet i 

byplanarbeidet (foreslått gjennomført i løpet av 

2020-22) 

Samferdsel og 

infrastruktur 

 Hovedplan veg 

 Trafikksikring 

   

 

 

X 

   

 

TEKUT* 

TEKUT 

 

 

 

½ stilling 

  Hovedplan veg vedtatt i Kommunestyret i 2017 

 Trafikksikringsplan vedtatt i 2019  

Verdiskaping og 

næringsutvikling 

      

SAMF 

  

 Hovedsatsingsområde 

 Arbeidet med næringsplan igangsatt i 2018/19 

Natur, kulturmiljø 

og landskap 

      

SAMF 

  Forslag om arbeid med naturmangfoldsplan og 

kulturminneplan i perioden 2020-23 

Oppvekst         Kommunedelplan Under arbeid (2019-20) 

Folkehelse, velferd 

og omsorg 

 Boligsosial 

handlingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

FAVE 

  

 

 Del av kommunedelplan helse og omsorg 

Boligsosial handlingsplan er ikke igangsatt, men 

har fått kunnskapsgrunnlag i prosjekt med 

Husbanken.  

Det foreligger forslag om innlemming av 

boligsosial plan i arbeidet med helhetlig 

boligplan (2020-22) 

Kultur, idrett og 

frivillighet 

 KDP idrett, 

anlegg og 

friluftsliv 

 

 

2011 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

KULTUR og 

SAMUT 

  

 

 Utarbeiding i samråd med idrettsrådet, 

turlag mm. 

Kommunedelplan for idrett revidert i 2017 

(planperiode 2017-20). Foreslås revidert i 2020.   

Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

 ROS Kommune 

 

 

 

  

 

X 

 

 

X 

  

 

LOBRA* 

  

 

 Utarbeides i samarbeid med SAMUT 

Det arbeides med beredskapsplan og ROS  

Kommune-

organisasjon 

        Det arbeides med å starte arbeid med 

kompetanseplan for kommunen 

Økonomi 

 Økonomiplan 

2015      

ØKONOMI 

   

    *  LOBRA – Lofoten brannvesen 


