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Forord
Vevelstad kommune fyller flere roller – vi er både tjenesteyter, politisk system,
samfunnsutvikler og forvaltningsorgan og har dermed stor påvirkning på
innbyggernes hverdag. Den viktigste oppgaven vi har er å sørge for at
innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som barnehage, skolegang,
sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem. Videre er all form for infrastruktur
viktig – alt fra fiber til samferdsel. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel skal
vår felles vei inn i fremtiden skisseres. Planen skal synliggjøre de muligheter og
utfordringer vi som samfunn står overfor de neste ti årene. Videre skal planen
søke å angi retning på hvordan kommunen skal møte disse. Det er selvsagt ingen
gitt å si noe med 100 % sikkerhet om framtiden, men det vi kan si noe om er hva
vi som samfunn ønsker å satse på.
For å være sikre på at så mange stemmer som mulig har blitt hørt ble det avholdt
tre folkemøter i fjor. Hjertelig takk til alle som deltok på møtene og gav gode,
konkrete innspill til det videre arbeidet.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og
virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne
mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning
fra andre offentlige organer og private.
Vi føler oss heldige og privilegerte som får leve, bo og virke i et samfunn som
Vevelstad - men vi har utfordringer. Vi trenger en mer positiv befolkningsutvikling
og et mer solid næringsliv.
Det å sette bolyst og utvikling av eksisterende, og nytt, næringsliv i fokus er viktig
når kommuneplanens samfunnsdel skal iverksettes.
Jeg ønsker at dette planarbeidet skal bidra til optimisme, stolthet og framtidstro.
Vevelstad kommune skal tilby alle innbyggere gode tjenester. Kommunens
samfunnsdel skal være kontrakten om hvilke mål og strategier kommunen skal
arbeide etter for at Vevelstad fortsatt skal være en god kommune for barn, voksne
og eldre.

Ordfører
Vevelstad kommune
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Om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen for Vevelstad skal
bestå av en arealdel og en
samfunnsdel. Sistnevnte skal
utarbeides i samarbeid mellom
politikere og kommunal
administrasjon. Gjennom arbeidet
med kommuneplanens
samfunnsdel skal kommunen
vektlegge viktige utfordringer
knyttet til samfunnsutvikling og
synliggjøre de strategiske valg
kommunen tar. Spesielt viktig er
dette for sentrale samfunnsforhold
som folkehelse, barn og unge,
integrering, næringspolitikk.
Kommuneplanen skal videre
synliggjøre utfordringer, mål og
strategier for kommunen som
organisasjon. Kommuneplanens
samfunnsdel skal gi overordnede
mål for sektorenes planlegging og
retningslinjer for hvordan
kommunens egne mål og strategier
skal gjennomføres i den
kommunale virksomheten.

I samfunnsdelen skal det tas
strategiske valg for utviklingen av
kommunesamfunnet og
kommunen som organisasjon.
Samfunnsdelen er således et godt
verktøy for strategisk overordnet
styring. Dette forsterkes ved å
knytte handlingsdelen til
samfunnsdelen. Da muliggjøres en
sterkere strategisk styring og
prioritering av arbeidsoppgaver.

Handlingsdelen blir en del av
kommunens økonomiske
styringsinstrumenter og
resultatvurderinger. Dette gjelder
økonomiplan, budsjett, regnskap
og årsmeldinger.

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens
samfunnsdel gjelder §§ 11-12 til 11-15.

Aktuelle stortingsmeldinger som bør være retningsgivende for alle kommuner;
Meld. St. 5 Levende lokalsamfunn for fremtiden — Distriktsmeldingen
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/
Meld. St. 18 Berekraftige byar og sterke distrikt
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/?ch=1

4
KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL

Om kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsdelen til
kommuneplanen kan bidra til å
styrke medvirkningen i
kommunens planarbeid og bidra til
en bedre politisk styring. Ved at
man i samfunnsdelen klargjør
hvilke planområder og
satsingsområder man vektlegger,
kan den ønskede utvikling i
kommunen gis en politisk retning.

Planprogram, samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel er
underlagt medvirkningskravene
etter plan- og bygningsloven.
Dette gjelder både høring og
offentlig ettersyn, og omfatter alle
statlige, regionale og kommunale
myndigheter, andre offentlige
organer, private organisasjoner og
institusjoner som blir berørt av
forslaget.

Ved å vektlegge kommunens
prioriterte områder innenfor ulike
sektorer og tema i samfunnsdelen,
åpnes det for en tydeligere og
sterkere politisk innflytelse i
planlegging og forvaltning av
kommunen.

Regionale planer som påvirker kommunens utviklingsarbeid er blant andre
Nordland fylkeskommunes Fylkesplan for Nordland 2013-2025 – regional plan

https://www.nfk.no/_f/p34/i8088324b-7fc7-4cfa-8482266b805c2b2c/fylkesplan_for_nordland_2013_2025.pdf
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Kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål
er verdens felles
arbeidsplan for å
utrydde fattigdom,
bekjempe
ulikhet og stoppe
klimaendringene.
Målene forplikter
medlemslandene og
er derfor et naturlig
utgangspunkt for å
utvikle nasjonale,
regionale og lokale
strategier for
bærekraftig utvikling.
Basert på en
vurdering av hvilke
mål som
representerer både
utfordringer og
store muligheter
lokalt, har Vevelstad
kommune valgt å
fokusere på disse ti
målene:

Mål 3
– sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder.

Mål 4
– sikre inkluderende, rettferdig og
god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for
alle
Mål 5
– oppnå likestilling og styrke
jenters og kvinners stilling i
samfunnet

Mål 11
– gjøre lokalsamfunn
inkluderende, trygge, robuste
og bærekraftig.

Mål 14
– bevare og bruke havet og de
marine ressursene på en måte
som fremmer bærekraftig
utvikling
Mål 15
– Beskytte, gjenopprette og
fremme bærekraftig bruk av
økosystemer.
.
6
KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL

Fakta om Vevelstad kommune
Vevelstad kommune i Nordland
fylke, på kysten av Helgeland
mellom Sandnessjøen og
Brønnøysund. Vevelstad består av
fastlandsområdet omkring fjorden
Visten (Vistenfjorden) med
fjelltraktene omkring, samt
Hamnøya utenfor kysten, atskilt fra
fastlandet av det smale
Vevelstadsundet – totalt landareal
er 516 km². Vevelstad ble i 1916
opprettet som kommune ved
utskilling fra Tjøtta (som i sin tur
var blitt opprettet ved utskilling fra
Alstahaug i 1862). Vevelstad
hadde 1140 innbyggere ved
opprettelsen i 1916; den fikk i 1920
tillagt et område med 10
innbyggere, også det fra Tjøtta.
Siden har grensene vært uendret.

Det opptrer marmor i fjellet noen steder
sør for ytre del av Visten, samt
dypbergarten gabbro i fjelltraktene
innenfor Andalsvågen og herfra
nordover til Stortinden (930 moh.).
Kommunen er berglendt med en rekke
fjell over 800 moh. Høyest er
Vistkjerringa i Visttindan (1239 moh.)
på kommunegrensen mot Vefsn i
nordøst. Langs kysten er det en smal
brem med lavt land (strandflate). Bare
enkelte steder, som på nordre del av
Hamnøya, er strandflaten særlig bred.
Omtrent halvparten av kommunens
areal inngår i Lomsdal-Visten
nasjonalpark/ Njaarken
varjelimmiedajve, og kommunen er
opptatt av å ivareta verdiene i
nasjonalparken samt støtte opp under
marint vern fra Ausen til Aursletta.
Visten skjærer seg inn i et landskap
med svært sparsom bosetning og har
et spesielt rent og klart vann.

Natur
Hele Vevelstad ligger innenfor den
kaledonske fjellkjedefoldingen
(kaledonske orogenese), og
Bosetning
berggrunnen er preget av
Bosetningen er spredt, og kommunen
foldingens fremherskende
har ingen tettsteder, men en stor del av
strøkretning sørvest-nordøst.
befolkningen er bosatt ved
Berggrunnen består hovedsakelig
administrasjonssenteret Vevelstad og
av granitt, men det går et belte av
kysten sør for dette. Noe bosetting
glimmerskifer og glimmergneis
også i Stokka og Visthus nord for
nord-sør gjennom kommunen, på
Vistens ytre del. Det er meget tynn
tvers av Indre Visten. Slik
bosetting lenger inne i Visten, likeledes
berggrunn finner en også nord for
rundt Andalsvågen i sør. Per 4. kvartal
Stokka lengst nord i kommunen og
2019 var det 462 innbyggere i
på fastlandet langs
kommunen.
Vevelstadsundet.
KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Næringsliv
Tidligere var fisket viktigste næring i
kommunen, men jordbruk og
havbruk har stadig fått større
betydning. Samlet har
primærnæringene 28 prosent av
arbeidsplassene i Vevelstad (2014),
og dette er etter Flakstad høyeste
andelen i fylket. Melke- og
kjøttproduksjon basert på storfe-,
saue- og grisehold er viktigst.
Kommunen har atskillig turisttrafikk.
Det har i de siste årene vært en
stadig sterkere satsing på
reiselivsnæring i kommunens
samtlige grender.
Kraft
Kraftbehovet dekkes over
samkjøringsnettet av Helgeland
Kraft AS. I kommunen er det ikke
utbygd noe vannkraftverk, noe som
først og fremst skyldes at store deler
av kommunen ligger innenfor
grensene til Lomsdal-Visten
nasjonalpark/Njaarken
varjelimmiedajve.
Samferdsel
Kommunens hovedfartsåre er
Kystriksveien, Fv. 17. Reisende
sørfra kommer med ferge fra Horn i
Brønnøy kommune til Andalsvågen i
Vevelstad kommune.

Nord i Vevelstad reiser man med
ferge fra Forvik via anløpsstedene
Vågsodden, Stokkasjøen, Tro og
Mindland, til Tjøtta i Alstahaug
kommune. Hurtigbåt trafikkerer flere
anløpssteder i kommunen, inkludert
de veiløse grendene i Visten.
Administrativ inndeling og
offentlige institusjoner
Vevelstad hører til Nordland
politidistrikt, Brønnøy tingrett og
Hålogaland lagmannsrett.
Kommunen er, sammen med 12
andre kommuner, med i Helgeland
interkommunalt politisk råd.
Vevelstad kommune tilsvarer soknet
Vevelstad i Sør-Helgeland prosti
(Sør-Hålogaland bispedømme) i
Den norske kirke. Mot slutten av
1800-tallet hørte Vevelstad til
Søndre Helgelands fogderi i
Nordlands amt.
Delområder og grunnkretser i
Vevelstad
For statistiske formål er Vevelstad
kommune (per 2016) inndelt i ett
delområde med til sammen 6
grunnkretser: Hesstun,
Brødløs/Høyholm, Vevelstad,
Visthus/Stokka, Aursletta/Visten og
Svartvassheia.
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Dagens situasjon for Vevelstad kommune
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Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/vevelstad
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Dagens situasjon for Vevelstad kommune
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Dagens situasjon for Vevelstad kommune
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Dagens situasjon for Vevelstad kommune
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Fremtidens situasjon for Vevelstad kommune
- befolkningsutvikling og tjenester

Kilde: Rapport Bemanningsanalyse omsorgstjenesten i Vevelstad kommune våren 2019

Kommunen vil få en økning i
aldersgruppen 80+ på relativt få
personer frem mot 2025, men
deretter vil økningen bli
anslagsvis doblet frem mot
2030. Ulik befolkningssammensetning, andre
sosiodemografiske forhold samt
bosettingsmønster gjør at
kommuner har ulikt utgiftsbehov
med hensyn på å gi et likeverdig
tjenestetilbud.
Vevelstad er en kommune med
høye frie disponible inntekter og
kan dermed «bruke mer» på
tjenester, og kommunen bruker
mer per innbygger enn
landssnittet på tjenester innenfor
inntektssystemet. Når vi legger
til grunn kombinasjonen
kommunens topografi og et mål
om implementering av reformen
Leve hele livet blir et høyere
utgiftsnivå en naturlig
konsekvens.
I tråd med nasjonale føringer
legges det opp til en nedtrapping
av institusjonstilbudet med en
dreining over til økt omfang av
hjemmebaserte tjenester som
kan utfordre driften av tjenesten
sett i forhold til tilgjengelig
kompetanse per dags dato.
Vevelstad kommune må i det
videre planarbeid hensynta
demografi, topografi og
tilgjengelig kompetanse samt
ressursbruk.
Leve hele livet

Utfordringsbilde – fremtidens demografi

Innenfor andre kommunale
tjenesteområder, eksempelvis oppvekst,
folkehelse og kultur, vil påvirkning av
samme forhold beskrevet i forrige avsnitt
gjøre seg gjeldende. Ved bruk av
eksisterende infrastruktur, både fysiske
bygg og samferdselsalternativ, anser
kommunen valg av en desentralisert
løsning som ikke kostnadsdrivende utover
dagens nivå.
Vevelstad kommune er stolt av en
langvarig spredt bosetning som implisitt
gir større verdiuttak av naturgitte råvarer
kontra en fortetningspolitikk, og vi ønsker
å viderebringe dagens struktur.
Vi erkjenner synergieffektens betydning
og verdi, men i vår helhetlige vurdering
overstiger ikke forannevnte verdi den av
videreført desentralisert bosetning.

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Fremtidens situasjon for Vevelstad kommune
- areal
Vevelstad kommune har et stort areal
hvorav om lag 50 % ligger i LomsdalVisten nasjonalpark/Njaarken
vaarjelimmiedajve. Som et resultat av
videreført historisk bosetningsmønster
har vi en sterkt desentralisert struktur.
Bosetning springer blant annet ut fra
landbruksdrift – noe vi som kommune
ønsker skal opprettholdes for fremtidige
generasjoner.
I tillegg til bebyggelse knyttet til gårdsdrift
har vi små «sentrum» i de ulike grendene
i kommunen. I de tilfeller kommunen
tilrettelegger for boligfelt skal området
være tilgjengelig for alle brukergrupper,
og vi skal gjøre vårt ytterste for at
innbyggere enkelt kan benytte
kommunale tjenester.
Mange ønsker å bo utenfor boligfelt, og
fokuset vårt skal derfor være
fleksibilitet for at folk skal få møtt
behovene sine, men samtidig er
kommunen klar på at nedbygging av
jordbruksareal for å imøtekomme
boligbygging ikke er ønskelig.
Primærnæringene er viktige for
kommunen og vi vil jobbe for å sikre at
de opprettholdes og utvikles, men i alle
tilfeller vil arealbehov vektes opp mot
andre hensyn.
Mål og strategier i denne planen er
førende for arealplanarbeidet.

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Plansystem - Vevelstad kommune

Kommunal planstrategi

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan

Kommuneplanens
samfunnsdel

Handlingsprogram

Økonomiplan

gsplan
Energi- og klimaplan

Helse-, pleie- og omsorgsplan

Kystplan Helgeland
Personalpolitisk handlingsplaner bl.a:
Kompetansehevingsplan
Lønnspolitisk handlingsplan

Tema- og
fagplaner

Beredskapsplaner bl.a.:
Smittevernplan
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Strategisk næringsplan inkl. delplan for landbruk
KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL

Tema- og
fagplanoversikten er ikke
uttømmende. Lovpålagte
planer vil utarbeides
fortløpende.
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Visjon
En visjon kan sees på som et ønske for framtiden; som en uforpliktende drøm,
men visjonen kan også være en konkret og målbar målsetting – et bilde på hva
en skal få til gjennom å tenke stort og langsiktig. Kommuneplanen forplikter og
legger føringer for prioritering og politiske vedtak. Politikerne skal bruke planen
aktivt i sitt arbeid.
Alt starter med egen innstilling, og derfor kan visjonen være en ledetråd for
alles framtid i Vevelstad kommune. Visjonen skal:
Reflektere kommunens miljøbevissthet.
Vise dets mangfold innenfor ulike kategorier.
Signalisere attraktivitet slik at mennesker ønsker å bosette seg og etablere
næring.

All utvikling i Vevelstad kommune skal
være forankret i FNs bærekraftsmål.

Tiltak
Sørge for høy kvalitet i
kommunens
helsetjenesteproduksjon.
Sørge for høy vannkvalitet i
kommunale vannverk.
Sørge for kvalifiserte lærere.
Sørge for kjønnsbalanse.
Sette trafikksikkerhetsarbeid i
fokus.
Styrke innsatsen for å verne og
sikre kommunens kultur- og
naturarv.
Forvalte og beskytte
økosystemene i havet og langs
kysten på en bærekraftig måte

Følge opp tiltak for å regulere uttaket
av fiskebestandene, få slutt på
overfiske og ulovlig, urapportert og
uregulert fiske og ødeleggende
fiskemetoder.
Arbeide for å sikre at de økonomiske
fordelene ved bærekraftig bruk av
havets ressurser, blant annet
gjennom bærekraftig forvaltning av
fiskeri, akvakultur og turistnæring, i
større grad kommer fellesskapet til
gode.
Sørge for at næringsutvikling ikke
går på bekostning av landbruksareal
og miljø.
Arbeide for en styrket
landbruksnæring.

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Verdigrunnlag

• Vi skal være optimistiske
og ha tro på framtiden. Vi
må ha vilje til omstilling og
nytenkning, og evne
langsiktig planlegging for å
skape forbedring.

Vilje

Verdigrunnlag

• Vi, hele kommunen, alle
innbyggere, utgjør til
sammen den ressurs som
skal til for å skape et godt
Vevelstad-samfunn.

Vi

Vern

• Vi skal ta vare på og verne
det som er bra, og det bør
være en plikt for alle å
aktivt fortelle positive ting.
De naturgitte omgivelser i
kommunen bør være med
å forsterke vår stolthet.

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Satsingsområder
i Vevelstads
kommuneplan samfunnsdel

Befolkningsvekst

Verdiskaping og næringsutvikling

Befolkning, helse og utdanning

Tjenester i kommunal organisasjon

Sikkerhet og beredskap

Samferdsel og offentlig transport

Fritid og folkehelse for alle innbyggere

Natur, landskap og miljø

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Befolkningsvekst
Mål
Det er et mål at
befolkningen i kommunen
skal øke. Innbyggerne skal
inspireres til å bidra med
kunnskap, aktivitet og
utvikling av samfunnet.
Arbeidslivets verdiskaping
og organiserte
fritidsaktiviteter skal øke
hvert år. Befolknings- og
næringsutvikling skal
tillegges vekt i kommunal
forvaltning.
Strategi
Lag og organisasjoner samt
ildsjeler som har visjoner og
gjennomføringskraft
mobiliseres og støttes.
Kommunen tar en aktiv rolle
i samfunnsutviklingen og
arbeider målrettet og
planmessig med bolyst og
næringsutvikling.

Tiltak
Tilrettelegge for næringsutvikling.
Regulere areal for attraktive boligfelt,
varierte boligtyper og spredt
bebyggelse samt hyttebygging.
Ha tilstrekkelig barnehageplasser med
fortløpende opptak.
Utvikle stedlig karakter, ressurser og
attraksjoner som gjør at antall
innbyggere, hyttefolk og turister øker.
Lage prosjekter av nyskapende
karakter som medfører nysgjerrighet
og omtale også utenfor kommunen.
Legge til rette for at allerede bosatte
blir værende i kommunen.
Verdsette innbyggernes innsats i
arbeids- og fritidsliv.
Arbeide for et stabilt, forutsigbart, og
godt fergetilbud.
Utarbeide planer for god integrering.
Sørge for fiberbredbånd i hele
kommunen.

I all bygge- og næringsaktivitet skal
skjerming av jordbruksareal være førende.

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL
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Verdiskaping og
næringsutvikling

Tiltak
Benytte naturressurser for å utvikle nye virksomheter
samt støtte eksisterende bedrifter.
Oppnå gode resultater gjennom næringsfremmende
politikere.
Mål
Verdiskapingen
skal styrkes og
antall
arbeidsplasser
økes. Vevelstad
kommune skal
bli en kommune
hvor det er lett
å starte og
utvikle bedrifter.
Strategi
Kommunen
tilrettelegger for
næringslivet, og
samarbeidet
skaper en høy
og vidtfavnende
aktivitet.
Vevelstad
kommune er en
rask og effektiv
JA-kommune.

Arbeide med strategisk næringsutvikling som gir konkrete
resultat.
Sette av areal til næringsformål.
Sørge for fiberbredbånd og best mulig mobildekning i hele
kommunen.
Styrke eksisterende, og tilrettelegge for ny
landbruksnæring.
Følge opp bo- og driveplikt for å sikre levende gårdsbruk.
Styrke eksisterende, og tilrettelegge for ny
havbruksnæring. Miljøaspekt og bærekraft er drivende
faktorer for videre satsning for havbruksnæring.
Tilrettelegge for utvikling av lokalt fiskeri.
Legge til rette for god infrastruktur for havner.
Styrke lokal reiseliv- og opplevelsesnæring.
Søke om status som nasjonalparkkommune.
Ved eventuell status utarbeides handlingsplan for mål og
strategier for Vevelstad som nasjonalparkkommune.
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Befolkning, helse
og utdanning
Tiltak
Tilrettelegge for frivillighetsarbeid i
kommunen.
Involvere barn og unge i utvikling av
kommunen.
Sørge for god kvalitet i skolen med
skolestruktur i nærheten av barn og
unge.

Mål
Vevelstad kommune ønsker en jevn
befolkningsøkning. For å nå målet
skal kommunen inspirere
innbyggerne til å bidra for å nå et
felles mål. Dette skjer gjennom
aktivitet, arrangementer, kunnskap
som i sum utvikler lokalsamfunnet.
Hvert år skal verdiskaping i
næringslivet og fritidsaktiviteter
forbedres. Tiltak for å nå disse mål
skal prioriteres i kommunal
forvaltning.

Sørge for en desentralisert
helsetjeneste i kommunen. Alle
innbyggere skal ha likeverdig
tjenester uansett hvor i kommunen
de bor.
Arbeide for realisering av
aktivitetspark for barn og unge.
Arbeide for reetablering av
tannlegekontor i kommunen.
Godt samarbeid med LomsdalVisten nasjonalpark/Njaarken
vaarjelimmiedajve.
Tilrettelegge for gode
småbåthavner.

Strategi
Ildsjeler og samfunnsgrupper som
har visjoner og gjennomføringskraft,
mobiliseres og støttes. Kommunen
tar en aktiv rolle i
samfunnsutviklingen, og arbeider
målrettet og planmessig med bolyst
og næringsutvikling.

Utvide parkeringsplasser i
småbåthavner.
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Tjenester i
kommunal organisasjon
Mål

Tiltak

Vevelstad kommune skal
håndtere virksomheten på en
effektiv og god måte. Parallelt
skal kommunen legge til rette
for framtidige utfordringer,
muligheter og løsninger. Driftsog investeringsnivået skal
være i samsvar med målsetting
om langsiktig økonomisk
bærekraft.

Levere lovpålagte tjenester.
Markedsføre gode tjenester.
Benytte digitale tjenester der det er mulig.
Ha effektiv og god saksbehandling.
Være offensiv og på forskudd i planarbeid.
Være en åpen kommune – informere og
involvere innbyggerne.
Gjøre offentlige bygg og steder mer attraktive.

Strategi
Vevelstad kommune skal i alt
og ett sette innovasjon i fokus.
Lederne skal være aktive,
strategiske tenkende og
tydelige. Medarbeiderne skal
bidra med engasjement,
kunnskap og erfaring.

Sørge for at innbyggerne har tilgang til god og
relevant informasjon om velferdsløsninger i
eget hjem.
Følge opp arbeid med helsefremmende og
forebyggende tiltak.
Ivareta Vevelstad kommunes behov i
interkommunale samarbeid.
Produsere kommunal infoavis som jevnlig
distribueres til innbyggerne.
Utarbeide fremtidsrettet reguleringsplaner –
særlig med tanke på bosetting og
næringsaktivitet.
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Tiltak rettet mot
ansatte
Kommunen skal
være en god og
tydelig arbeidsgiver
som legger til rette
for en heltidskultur.
Ledere bidrar med
motivasjon og
entusiasme i
organisasjonen
samt oppmuntrer til
refleksjon omkring
tjenesteutøvelse.
Legge til rette for
flerfaglig arbeid.
Sørge for god
informasjon om
vedtatte strategier
og planer.
Utarbeide plan for
kompetansehevingsbehov.

Medarbeidere
bidrar med
Gode holdninger
og god
serviceinnstilling.
Engasjement,
mangfold og
fleksibilitet.
Søke
kompetanseheving.

Kompetansedeling.
Inkluderende
kollegium.
God
tjenesteyting og
faglig skjønn.
Positiv holdning
vedrørende
utvikling av
arbeidsplassen.

Legge til rette for
kompetanseutveksling med
eksterne personer
og miljøer.
Legge til rette for
variert arbeid.
Legge til rette for
sosiale arenaer.
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Sikkerhet
og beredskap

Mål
Befolkningen
skal føle seg
trygg på at
sikkerhet og
beredskap
vurderes jevnlig
og tas hensyn
til. Kommunen
må kartlegge
sannsynlige
krisehendelser
og ha en
hensiktsmessig
beredskap.
Strategi
Kriseledelse og
psykososialt
kriseteam
trener jevnlig
på håndtering
av
krisehendelse.

Tiltak
Kommunen skal sette
samfunnssikkerhet og
beredskap i fokus.
Ha en godkjent og tydelig
kommunikasjons- og
handlingsplan for å
håndtere en eventuell
miljøkatastrofe.
Vurdere aktuelle
krisehendelser og
scenarier og gjennomføre
jevnlige
beredskapsøvelser.
Plassere bygninger og
anlegg slik at de ikke
utsettes for flom, storflom
og ras samt skadevind.

Gjennomføre en helhetlig
risiko- og
sårbarhetsanalyse
(ROS).
Sørge for tilstrekkelig
brannberedskap i
samtlige deler av
kommunen.
Sørge for at
beredskapspersonell har
tilstrekkelig
telefonidekning i alle
deler av kommunen.
Utarbeide fremtidsrettet
trafikksikkerhetsplan som
hensyntar sikker ferdsel
for myke trafikanter langs
Fv 17.
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Samferdsel og
offentlig transport

Mål

Tiltak

Infrastrukturen skal
være godt utbygd
med stabile
forbindelser.
Utbedringer og
endringer hensyntar
konsekvenser for
innbyggere og næring
for samtlige av
kommunens grender.

Arbeide for bru over Velfjorden.

Strategi

Arbeide for at fergetilbudet tilrettelegges slik at
arbeidspendling fra kommunen er mulig sør- og
nordover.

Kommunen og
interessegrupper
sørger for at tiltak
realiseres på lokalt,
regionalt og
fylkeskommunalt nivå.

Arbeide for bru over Vevelstadsundet.
Legge nye veier utenom viktige
landbruksområder.
Utarbeide plan for utbedring og vedlikehold av
kommunale veier.
Vurdere lyssetting langs spesielle strekninger.
Sørge for at fergedriften mellom Forvik/Tjøtta og
Vågsodden/Stokkasjøen forbedres.

Sørge for at hurtigbåtdriften mellom Forvik/Tjøtta
og anløpssteder langs Vistenfjorden
opprettholdes på dagens nivå.
Sørge for at bussrutene korresponderer med
fergen som betjener mellomsteder på ForvikTjøtta-sambandet.
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Fritid og folkehelse for alle innbyggere

Mål
Kulturaktivitet
skal binde
befolkningen
sammen på
tvers av alder,
kjønn,
funksjonsnivå
og bakgrunn.
Alle skal ha
anledning til å
oppleve en
meningsfull
fritid.
Strategi
Ildsjeler, lag og
foreninger samt
offentlige
forvaltere inngår
i et sterkt og
nært samarbeid.

Tiltak
Vurdere grendenes fritidstilbud for ulike
aldersgrupper, og tilrettelegge for tilbud i hele
kommunen.
Støtte opp om idrettslagenes arbeid, og
oppgradering av anlegg.
Rullering av plan for «Fysisk aktivitet og
naturopplevelser».
Arrangement i regi av Vevelstad Frivilligsentral i alle
deler av kommunen.
Sikre god informasjonsflyt mellom innbyggerne og
arrangement i kommunal regi.
Hensynta ferge- og hurtigbåttider ved arrangementer
i kommunal regi.
Lage en lokalt forankret kulturminneplan med vekt
på kartlegging og utvikling av kulturminner som
grunnlag for satsing og bevaring.
Sørge for at det finnes universelt utformede turveier.
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Fritid og folkehelse for alle innbyggere

Mål
Kulturaktivitet
skal binde
befolkningen
sammen på tvers
av alder, kjønn,
funksjonsnivå og
bakgrunn. Alle
skal ha anledning
til å oppleve en
meningsfull fritid.
Strategi
Ildsjeler, lag og
foreninger samt
offentlige
forvaltere inngår i
et sterkt og nært
samarbeid.

Tiltak
Tilrettelegge for frivillighetsarbeid.
Likebehandle utvikling av ulike kategorier
kulturaktivitet, eks. idrettsanlegg,
museumsanlegg.

Likebehandle ulike former for kultur- og
historieuttrykk blant annet vår samiske
historie.
Sikre at «Musikkbingen» er tilgjengelig for
alle.
Sikre at definerte turområder er reelt
tilgjengelig for allmenheten.
Innføre lokal forskrift vedrørende båndtvang
for hunder.
Kommunen sørger for ivaretakelse av Auslia
fjellgård.
Kommunen sørger for ivaretakelse av
Tøymvasshytta.
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Natur, landskap
og miljø
Mål
Offentlig forvaltning
og utvikling skal
baseres på sikkert
kunnskapsgrunnlag.
Kunnskapsdeling
mellom kommune,
relevante
institusjoner og
innbyggere skal
sikre adferd som
stabiliserer eller
forbedrer tilstanden
i natur, miljø og
landskap.
Strategi
I samarbeid med
interessegrupper
oppfordrer
kommunen ansatte,
politikere og
innbyggere til
bærekraftig bruk.

Tiltak
Tilrettelegge for at folk blir glad i natur og utvikler
en naturvennlig adferd.
Følge opp naturmangfoldet og ha en «føre var
holdning» til utsatte plante- og dyrearter.
Utarbeide plan for fysisk aktivitet og
naturopplevelse.
Bevare inngrepsfrie områder.
Ivareta natur- og kulturlandskaper samt produktiv
jord og skog.
Bevare kystkulturen og sikre innbyggerne adgang
til strandsonen.
Opprettholde et tett samarbeid med LomsdalVisten nasjonalpark/Njaarken varjelimmiedajve.

Ivareta forpliktelser for «Innervisten marine
verneområde».
Sørge for gode renovasjons-løsninger i samtlige
av kommunens grender for å unngå forsøpling i
naturen.
Etablere dialog med Statens vegvesen angående
jevnlig rydding av skog og grøfter langs veier.
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Alle fotografier i planen – Nils og Torhild Haugann

KOMMUNEPLAN 2020-2032 SAMFUNNSDEL

29

