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Satsingsområder 

1. Samferdsel og 
kommunikasjon 

2. Rekruttering for kvalitet i 
tjenesteområdene 

3. Barn og ungdom 4. Et målrettet boligtilbud 5. Et ledende næringsliv 
med nyskaping og 
bærekraftig utvikling 

1.1  tilgang på fiber i hele 
kommunen og satsing på 
5G for mer digitaliserte 
løsninger 

1.2  bedre kommunikasjon 
på land og til havs for å 
knytte alle bygdene og 
kommunesenteret Ørnes 
bedre sammen med 
hverandre og regionen 

1.3  fylkesvei 17 gjennom 
Meløy, med fokus på 
Ørnes-Glomfjord i første 
fase  

1.4  trygge skoleveier, 
inkludert kaianlegg 

1.5  fossilfrie kommunale 
biler og tilrettelegging av 
ladeinfrastruktur for biler og 
båter 

2.1  kommunen som attraktiv 
arbeidsgiver gjennom satsing 
på lederskap og 
medarbeiderskap 

2.2  forsterket satsing på 
rekruttering i hele 
organisasjonen 

2.3  kompetanseutvikling av 
kommunens ansatte  

2.4  samarbeid med 
næringslivet om rekruttering 
og kompetanseutvikling 

2.5  et boligtilbud som er 
bedre tilrettelagt for tilflyttere 

3.1  folkehelseutfordringene 
hos barn og unge  

3.2  kvalitet i tilbud rettet mot 
barn og unge  

3.3  å styrke både 
organiserte og uorganiserte 
kultur- og fritidsaktiviteter  

3.4  å arbeide mot et 
attraktivt samfunn der alle 
bidrar til å løfte barna opp 
og frem i livet 

4.1  en helhetlig 
gjennomgang av 
boligområder i eksisterende 
arealdel   

4.2  et mer mangfoldig 
boligtilbud – bedre tilgang 
på leieboliger og leiligheter 

4.3  kommunalt boligtilbud 
for ulike grupper 

4.4  å utvikle ulike bo- og 
tjenestetilbud for et 
aldersvennlig samfunn 

5.1  næringsarealer som både 
ivaretar næringslivets behov 
og natur- og klimahensyn 

5.2  å styrke vertskapsrollen 
som nasjonalparkkommune i 
hele kommunen og reiseliv 
som utviklingskraft i 
lokalsamfunnene 

5.3  å satse på Meløy som 
næringsvennlig kommune for 
alle næringer, og videreføre 
gründersatsingen 

5.4  å sammen styrke Meløy 
som region, Ørnes som 
region- og servicesenter og de 
ti bygdene som attraktive 
lokalsamfunn i en stor 
distriktskommune  

5.5  å sikre marint biologisk 
mangfold som forutsetning for 
vekst og utvikling for fisk- og 
sjømatnæringen 

 

  



 

3 
 

Samfunnsdelen gir retning for videre utvikling av 
meløysamfunnet 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan for utvikling av 
meløysamfunnet. Samfunnsdelen trekker opp visjon for Meløy og hva som skal ha særlig 
prioritet for å utvikle meløysamfunnet videre de kommende årene – samfunnsdelens 
satsingsområder. 
 
Meløy kommune leverer tjenester og utfører forvaltningsoppgaver på en rekke områder som 
skole, barnehage, helse og velferd, teknisk infrastruktur, kultur, næringsutvikling, klima og 
miljø og beredskap. Satsingsområdene i samfunnsdelen erstatter ikke det løpende arbeide 
kommunen gjør på disse områdene, men peker på hvilke områder kommunestyret mener 
skal ha særlig prioritet i årene framover.  
 
Satsingsområdene skal følges opp i kommunens øvrige planlegging, gjennom tiltak i 
økonomiplanen, og gjennom kommunens løpende arbeid og samarbeid med befolkning, 
næringsliv og organisasjoner.  
 
Meløysamfunnet skal utvikles i en bærekraftig retning og FNs 17 bærekraftsmål ligger til 
grunn for samfunnsdelen. Gjennom satsingsområdene viser kommunen hvordan 
bærekraftmålene skal følges opp. 
 
Den forrige samfunnsdelen for Meløy ble vedtatt i 2013. Den nye samfunnsdelen følger opp 
ny kommunelov og knyttes til valgperiodene. Et nytt kommunestyre vil ta stilling til om visjon 
og satsingsområder i samfunnsdelen trenger endring ut fra kommunens utfordringer og 
muligheter, og den politikken det nye kommunestyret ønsker å føre. 
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Visjon 

I forslaget til samfunnsdel er det foreslått en ny visjon for Meløy. Sammen med visjonen er 
det kort beskrevet hva vi skal strekke oss mot.  
 
 
Raus og kraftfull – mot et bærekraftig meløysamfunn 

 

Med raus mener vi at: 
 

• Meløy skal være et attraktivt samfunn for de som bor her, de som flytter hit og de 
som besøker oss. 

• De ti bygdene løfter meløysamfunnet sammen. 

• Meløy kommune skal være åpen, si ja når vi kan og levere gode tjenester. 

 
Med kraftfull mener vi at: 
 

• Meløy utnytter den unikhet vi har gjennom vår historie og den kraften som vi har 
tilgang til for en bærekraftig næringsutvikling. 

• Vi har en kraftfull og mangfoldig natur som gir oss muligheter og som vi har respekt 
for. 
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Bærekraft i et Meløy-perspektiv 

Norge står overfor fire store utfordringer jamfør regjeringens forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-23: 
 

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• å skape et miljømessig bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• å skape et trygt samfunn for alle 

 

Norge har sluttet seg til FNs 17 mål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk 
bærekraft. Disse skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i utfordringene. Utvikling av 
et bærekraftig meløysamfunn krever langsiktig og samordnet innsats fra kommunen og 
aktører i lokalsamfunnet. I denne planen har kommunestyret pekt ut retningen og valgt ut 
satsingsområder for å utvikle et sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig Meløy.  
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I denne kommunestyreperioden er disse bærekraftmålene prioritert gjennom de utvalgte 
satsingsområdene: 
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Situasjon og utviklingstrekk i Meløy 

 

Vekstmuligheter for Meløys næringsliv i det grønne skiftet 
 
Næringslivet i Meløy har en verdiskaping langt over gjennomsnittet for sammenlignbare 
kommuner. Det er en høy etableringsvilje som viser evne til innovasjon og tro på framtida. 
Næringslivet har verdifull erfaring med omstilling og har utviklet seg i en mer mangfoldig 
retning og er mindre avhengig av én stor hjørnesteinsbedrift. Industrimiljøet i Glomfjord, 
med Yara som den største arbeidsplassen, konkurrerer internasjonalt og har stort fokus på 
digitalisering.  
 
Fiskeri- og havbruksnæringa har en voksende sjarkflåte, stor andel yngre fiskere, utvikler 
innovative fartøy og nye virksomheter etableres. Kommunens havneplan, vedtatt i 2020, 
legger føringer for utvikling av havneområder. 
 
Meløy er en stor landbrukskommune. Meløys utmarksarealer er i tillegg en del av 
beiteområdet for de to reindriftssdistriktene Saltfjellet og Hestmannen-Strandtindene. 
Nasjonalpark og unike naturverdier gir grunnlag for helårs naturbasert reiseliv.  
 
Både bedrifter og bransjer ser et potensial i økt samarbeid, også med kommunen og klynger, 
for å videreutvikle bedriftene og få tilgang på kompetanse. 
 

 
Aminors landbaserte oppdrett sikrer en bærekraftig trygg produksjon uten innvirkning på det 

marine miljøet. 

Kombinasjonen av tilgang på fornybar energi, omfattende industrikompetanse med 
omstillingserfaring, naturressurser i havet og unike naturverdier gir meløysamfunnet et 
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svært godt utgangspunkt for å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet med vekst innenfor 
industri, sjømatnæring og opplevelsesbasert reiseliv. Klimagassutslippene fra industrien i 
Meløy har etter en lang periode med nedgang igjen økt fra 2016 til 2019, og 
klimafotavtrykket framover vil være en indikator for om veksten er bærekraftig.  

 
Sektorfordelte klimagassutslipp i Meløy kommune. Kilde: Miljødirektoratet. 

Det er relativt lav innpendling til og utpendling fra Meløy, noe som gir et mindre 
arbeidsmarked å finne riktig kompetanse i for arbeidsgivere og å finne relevant arbeid i for 
innbyggerne. Bedre infrastruktur i form av fiber, vei, næringsarealer og samferdselstilbud blir 
trukket fram som vesentlig for vekst i hele næringslivet. 
 

 
Et spredt bosettingsmønster krever god kommunikasjon i form av ferjer, buss og hurtigbåt. 
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Stedsutvikling og kommunikasjon mellom bygdene 

 
Meløysamfunnet er summen av ti bygder som på hvert sitt vis setter sitt preg på Meløy som 
bo - og arbeidssted. Stedstilhørighet og gode felleskap er viktig for sosial bærekraft. Å lykkes 
med stedsutvikling i alle bygdene, kommunikasjonen mellom bygdene, og styrking av 
kommune- og regionsenteret Ørnes vil være avgjørende for en sosialt bærekraftig utvikling. 
Kraften i meløysamfunnet avhenger av samskaping mellom kommune, næringsliv og 
innbyggere og utvikling av en vi-kultur som omfatter hele kommunen. 
 
Et spredt utbyggingsmønster i bygder på fastlandet og på øyer krever god kommunikasjon i 
form av ferjer, hurtigbåter, busser, rassikre og trafikksikre veier for arbeids-, skole- og 
fritidsreiser, samt for å være attraktivt for boligbygging, besøk og næring. Gjennom flere 
prosesser har det kommet fram et stort behov for å bedre kommunikasjonen mellom 
bygdene. Med lav befolkningstetthet er det utfordrende å få et bedre kollektivtilbud i 
tradisjonell forstand. For å oppnå bedre kommunikasjon kreves derfor nytekning rundt 
mobilitet i samarbeid med fylkeskommunen som ansvarlig for kollektivtransport og som 
veieier. 
 
 

Boligbehov og byggeaktivitet 

 
Framtidig boligbehov må ses i sammenheng med den demografiske utviklingen. Boligmassen 
i Meløy består i hovedsak av eneboliger, og andelen leiligheter er lav. Dette gir liten 
mobilitet i boligmarkedet. Det vil bli viktig fremover å vurdere hvordan kommunen kan bidra 
til økt andel leiligheter og dermed større mobilitet i boligmarkedet, samt bedre 
tilrettelegging for boligbehovet for den voksende aldersgruppen over 67 år. 
 

Mer enn 30 boligområder for inntil 400 boliger er ferdig regulert. I tillegg åpner 
kommuneplanens arealdel for bygging av 170 boliger utenfor regulerte boligområder. 
Byggeaktiviteten har likevel vært lav over mange år, og private reguleringsplaner har ikke 
blitt realisert som byggeklare tomter. Statistikk for boligbygging i kommunen og strategier 
for framtidig utvikling vil bli tatt opp i arbeidet med en boligpolitisk plan som igangsettes i 
2022. 

Kommunal innsats for å ferdigstille regulerte boligområder kan være nødvendig, men først 
og fremst er det viktig å vurdere om urealiserte boligområder er attraktive boområder for 
boligsøkere i Meløy, og om de kan bidra til et framtidsrettet og variert boligtilbud for Meløys 
eksisterende og nye befolkning. Ulike boligtyper og prisklasser, leieboliger, tilgang til 
sentrumstilbud, transport og nærhet til havet er faktorer som vil være viktige for 
attraktiviteten. 
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Attraktive boområder bidrar til å skape attraktive samfunn. 

 

Ung i Meløy 
 
Ungdom i Meløy ønsker møteplasser der de kan møtes på tvers av bygdene, og at 
kommunen hjelper dem til å samle ungdommene til et samlet Meløy. Dette forutsetter 
bedre interntransport og helårs møteplasser. Ungdom rapporterer at de er lite fornøyde 
med lokalmiljøet, de har lav deltakelse i fritidsaktivitet og er lite fysisk aktive. Flere 
folkehelseindikatorer for ungdom peker i negativ retning. Det kan få betydning for 
kommunens tjenestetilbud framover og viser behov for forebyggende arbeid. 
 
Lav gjennomføringsgrad i videregående opplæring resulterer i en større andel unge i 
utenforskap. NAV har mange verktøy for å få unge inn i arbeidslivet, men er avhengig av 
hjelp fra arbeidsgivere for å tilby arbeidstrening slik at ungdommene kan komme seg videre i 
livet. Arbeid, helse og bolig henger tett sammen, og det er behov for boliger tilpasset de med 
lav inntekt. Samarbeid på tvers av fagområder er nødvendig for å hindre at ungdom forblir i 
utenforskap. 
 
 

Færre yrkesaktive – kampen om riktig og nok kompetanse 

 
Kvaliteten på tjenestene som kommunen yter til innbyggere i alle aldre er avhengig av 
kompetanse- og kunnskapsnivået i tjenestene. Alle deler av kommunen opplever at det er 
utfordrende å rekruttere riktig kompetanse. Utdanningsnivået i Meløy er lavt. Derfor kan 
kompetanseheving av ansatte som allerede er i kommunen være en mulighet for å øke 
kvaliteten på tjenestene. 
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Meløy kommune er en læreplassgarantist. 

Bygdeskolene har klasser med elever over flere alderstrinn. Dette krever en annen 
undervisningskompetanse enn den spesialiseringen nyutdannede lærere har. Utbygging av 
fiber er avgjørende for å møte krav til digital undervisning i skolen, og her ligger det 
muligheter i samarbeid med næringslivet. En bærekraftig Meløy-skole må balansere mellom 
lokalsamfunnsutvikling og hvilke løsninger som gir best læringsutbytte og trivsel for elevene. 
Spredt bosetting med mange øyer og bygder gjør det utfordrende å opprettholde 
desentraliserte tjenester av god kvalitet. Digitalisering og mer bruk av velferdsteknologi gir 
nye muligheter til å yte tjenester av god kvalitet mer effektivt.  
 
Samlokalisering av tidligere spredte helsetjenester i nye Meløy helse- og velferdssenter som 
åpna i 2021 gir mer robuste fagmiljøer og bedre muligheter for rekruttering. I søndre Meløy 
er mye av helse- og omsorgstjenestene samlokalisert ved Vall omsorgssenter, med nærhet til 
legekontor og Nordtun HelseRehab.  

Meløy kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse, 
trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold.  For å forebygge, behandle og tilrettelegge 
for mestring, fremme sosial trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte, må vi styrke 
fagmiljøene. Tjenestene skal redusere sosial uro og ensomhet og gi den enkelte mulighet til 
å leve og bo selvstendig.  
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Med nye Meløy helse og velferdssenter fikk vi en samlokalisering av flere viktige helsetjenester. 

 

Planlegge for befolkningsendringer 

 
I likhet med svært mange andre distriktskommuner har Meløy hatt nedgang i folketallet de 
siste ti årene. Samtidig ser vi at Meløy har samme størrelse nå som i 1950, mens andre 
distriktskommuner i Salten er blitt mer enn halvert i samme periode.  En mulig årsak er at 
naturressursene våre, som gir grunnlag for en god kommuneøkonomi, et næringsliv i vekst 
og dermed også sterke lokalsamfunn. 
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Tilflyttere trekkes til Meløy på bakgrunn av spennende jobber, og den fantastiske naturen tett på. 

Det flytter flere ut enn inn av kommunen, og årlige fødselstall er lavere enn antallet som dør. 
Befolkningsprognoser tilsier at denne trenden vil fortsette. Dette krever at kommunen både 
planlegger for nedgang og for det motsatte.  
 
I tillegg er det forskjeller i utviklingen innad i kommunen. Dette påvirker tjenestetilbudet og 
skaper ulike utfordringer. Demografiutviklingen både for hele kommunen og innad i 
kommunen setter press på ressursene våre. Det krever tydeligere prioriteringer fremover.  
 

Klima i endring 

 
Prognosene for hvordan klimaendringene i Nordland (Norsk klimaservicesenter) tilsier at 
kommune, næringsliv og innbyggere i Meløy må tilpasse seg et klima med kraftigere nedbør 
som i større grad enn i dag vil komme som regn, økte problemer med overvann, hyppigere 
og større flommer, økt fare for jord- og flomskred, havnivåstigning og stormflo. 
 

Kommunal økonomisk bærekraft 

 
I en økonomisk bærekraftig kommuneøkonomi kan et tjenestetilbud i samsvar med de 
minimumsstandardene som gjelder for kommunen opprettholdes over lengre 
tid uten nedbygging av fond eller økning i gjeld. Fremover er det viktig å arbeide mot en 
kommuneøkonomi som i størst mulig grad baserer seg på at tjenestetilbudet finansieres av 
løpende overføringer fra staten og egne driftsinntekter. Da vil kraftinntektene i større grad 
enn nå blir gjenstand for politiske prioriteringer innen drift, investeringer og ivaretakelse av 
kommunes samfunnsutviklerrolle.  
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Færre unge og flere eldre fører til endringer i rammetilskuddet fra staten, og økte 
demografikostnader kan ikke forventes å fullt ut bli kompensert av staten.  
 
Tross økonomiske utfordringer er det mye positivt som skjer i meløysamfunnet, og 
kommunen har økonomiske muskler til å være en betydelig samfunnsutvikler.  Meløy 
kommune har et stort økonomisk mulighetsrom med høye inntekter fra kraft. Samtidig har 
kommunen et sterkt svekket handlingsrom fordi en stor andel av disse inntektene er bundet 
i drift. Det er viktig å finne gode løsninger for å øke det økonomiske handlingsrommet 
gjennom omstilling, digitalisering, innovasjon og effektiv styring.  
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Prioriterte satsingsområder 

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke kommunens omfattende 
løpende oppgaver, men viser hva som skal gis prioritet. FNs 17 bærekraftsmål gjelder for 
hele verden og hver av satsingsområdene vil bidra til oppfølging av flere 
av bærekraftmålene. Dette går fram under hvert satsingsområde. 
 
Samfunnsdelen har følgende satsingsområder:  
 

1 Samferdsel og kommunikasjon 
2 Rekruttering for kvalitet i tjenesteområdene 
3 Barn og ungdom  
4 Et målrettet boligtilbud 
5 Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling  

 

 
Trygge skoleveier bidrar til gode og attraktive lokalsamfunn. 

1. Samferdsel og kommunikasjon  
 
Meløy består av ti bygder som har behov for bedre kommunikasjon seg imellom og med 
omverdenen i form av fiber, vei- og havneinfrastruktur og kollektivtrafikk. For videreutvikling 
av de næringene med størst vekstpotensial i Meløy er utvikling av fysisk infrastruktur 
vesentlig. Satsingsområdet henger også sammen med satsingene på barn og ungdom og 
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rekruttering. Ungdom disponerer ikke bil og etterlyser mulighet til å treffe andre unge og å 
kunne delta i fritidsaktiviteter i hele kommunen. Satsingsområdet følger opp arbeid 
kommunen har prioritert over tid, og krever nytenking og samarbeid med fylkeskommunen 
som veieier og ansvarlig for kollektivtransport.  
 
Satsingsområdet samferdsel og kommunikasjon innebærer prioritering av:  
 

1.1  tilgang på fiber i hele kommunen og satsing på 5G for mer digitaliserte løsninger 

1.2  bedre kommunikasjon på land og til havs for å knytte alle bygdene og 
kommunesenteret Ørnes bedre sammen med hverandre og regionen 

1.3  fylkesvei 17 gjennom Meløy, med fokus på Ørnes-Glomfjord i første fase 

1.4  trygge skoleveier, inkludert kaianlegg 

1.5  fossilfrie kommunale biler og tilrettelegging av ladeinfrastruktur for biler og båter 
 
Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål:  
 

 

Trygge skoleveier og bedre 
kollektivtilbud kan bedre 
folkehelsen ved mer fysisk 
aktivitet og muligheter for å 
møtes. 

 

Satsingsområdet vil kunne bidra til 
reduserte utslipp fra transport og 
arealbeslag. 

  

Utvikling av fysisk og digital 
infrastruktur bidrar til 
industriutvikling og innovasjon. 

 

Ivaretakelse av naturverdier ved 
planlegging og etablering av 
fysisk infrastruktur. 

 

Bedre tilgang til trygge og 
miljøvennlige 
transportsystemer knytter 
lokalsamfunnet sammen. 

 

Satsingsområdet krever samarbeid 
mellom kommunen, 
fylkeskommunen, operatører og 
næringslivet. 

 
 

2. Rekruttering for kvalitet i tjenestetilbudet 
 
Det er stor konkurranse om arbeidskraft, og det er utfordrende for kommunen å tiltrekke 
seg nødvendig kompetanse Et godt tjenestetilbud til alle aldersgrupper og innenfor alle 
sektorer forutsetter tilgang på nødvendig kompetanse. Kvalitet i tjenestetilbudet er også 
viktig for næringsliv og for rekruttering av nye innbyggere. Kommunen som arbeidsgiver må 
være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet og en attraktiv arbeidsgiver, i tillegg til å 
videreføre et helhetlig arbeid for utvikling av meløysamfunnets attraktivitet som bo- og 
arbeidssted. 
 
Kommunen har satset på markedsføring av Meløy gjennom omdømmeprosjektet Meløy tett 
på, som er et samarbeid med kommune, næringsliv og grendelag. Gjennom dette 
samarbeidet er det også et samarbeid om rekruttering. 
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Meløy tett på jobber aktivt for å rekruttere til ledige stillinger i Meløy. 

De ansatte i kommunen er kommunens aller viktigste ressurser, og det skal prioriteres å 
utvikle og beholde deres kompetanse.  
 
Satsingsområdet innebærer prioritering av:  
 

2.1  kommunen som attraktiv arbeidsgiver gjennom satsing på lederskap og 
medarbeiderskap 

2.2  forsterket satsing på rekruttering i hele organisasjonen 

2.3  kompetanseutvikling av kommunens ansatte  

2.4  samarbeid med næringslivet om rekruttering og kompetanseutvikling 

2.5  et boligtilbud som er bedre tilrettelagt for tilflyttere 

 

Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål: 
 

 

Rekruttering av kompetent 
arbeidskraft er en forutsetning for 
kvalitet i helsetjenestene. 

 

Satsingsområdet krever 
samarbeid med næringslivet. 
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Rekruttering av kompetent 
arbeidskraft er en forutsetning for 
kvalitet i barnehage- og skoletilbudet. 

  

 
 

3. Barn og ungdom  
 
I denne kommunestyreperioden skal kommunen ha en ekstra satsing på barn og ungdom. 
Barn og ungdoms egen rapportering om trivsel, skole og fysisk aktivitet tilsier at det er behov 
for å prioritere dette satsingsområdet. I tillegg er gode oppvekstsvilkår viktig for at 
ungdommene skal ønske å bli boende i Meløy som voksne, og at det skal være attraktivt å 
flytte til Meløy. Folkehelseprofilen viser utfordringer hos barn og unge som krever tidlig og 
koordinert forebyggende, helsefremmende innsats fra alle de kommunale 
tjenesteområdene. Det er behov for gjennomgang av oppvekstsektoren når det gjelder 
ressursbruk, kompetanse, spesialundervisning, flerspråklig- og kulturell undervisning 
(herunder samisk kultur og språk) og overganger mellom barnehage/skole og videregående 
skole for å følge opp dette satsingsområdet. 
 

 
Deltakelse i organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter er viktige elementer for 

barn og unges trivsel. 

Felles møteplasser og deltakelse i organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter for 
flest mulig er viktige elementer for ungdoms trivsel og helse og for å redusere sosial ulikhet i 
helse. For å lykkes med satsingsområdet er det avgjørende med et målrettet samarbeid 
mellom kommunen og frivillige, lag og foreninger. 
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Satsingsområdet innebærer prioritering av:  
 

3.1  folkehelseutfordringene hos barn og unge  

3.2  kvalitet i tilbud rettet mot barn og unge  

3.3  å styrke både organiserte og uorganiserte kultur- og fritidsaktiviteter  

3.4  å arbeide mot et attraktivt samfunn der alle bidrar til å løfte barna opp og frem i livet  

 
Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål: 
 

 

God fysisk og mental helse for barn 
og unge fremmes gjennom tidlig 
innsats, møteplasser og kultur- og 
fritidstilbud. 

 

Inkludering av all ungdom 
gjennom åpne møteplasser og 
organiserte og uorganiserte 
kultur- og fritidsaktiviteter 
motvirker ulikhet. 

 

Kvalitet i skole- og 
barnehagetilbudet bidrar til 
å nå dette målet. 

 

 

Satsingsområdet krever 
samarbeid mellom 
kommunen, foreldre, 
næringsliv og frivillige lag og 
organisasjoner. 

 

Satsing på barn og ungdom 
skal bidra til å redusere 
andelen ungdom som står 
utenfor arbeidsliv og 
utdanning. 

  

 
 

4. Målrettet boligtilbud  
 
I gjeldende kommuneplan er det lagt til rette for boligbygging i en rekke områder som ikke 
har blitt utbygd. Det er behov for boliger som det er markedsmessig grunnlag for å realisere, 
og som tilfredsstiller dagens og nye innbyggeres behov for type bolig og plassering. Ved 
rullering av kommuneplanens arealdel er det behov for å vurdere om de områdene som ikke 
er realisert tilfredsstiller disse behovene. 
 
Den begrensede tilgangen på utleieenheter og leiligheter gir liten mobilitet i boligmarkedet. 
Dette kan være til hinder for rekruttering av arbeidskraft, tilflytting og eldres mulighet til å 
flytte fra enebolig til en bedre tilpasset bolig. Gjennom arealplanlegging, dialog med 
utbyggere og ved bruk av boligpolitiske virkemidler kan kommunen legge til rette for et 
større mangfold i boligtilbudet.  
 
Tilgang til en tilfredsstillende bolig til en overkommelig pris for alle er viktig for å utjevne 
forskjeller. 
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Satsingsområdet innebærer prioritering av:  
 

4.1  en helhetlig gjennomgang av boligområder i eksisterende arealdel   

4.2  et mer mangfoldig boligtilbud – bedre tilgang på leieboliger og leiligheter 

4.3  kommunalt boligtilbud for ulike grupper 

4.4  å utvikle ulike bo- og tjenestetilbud for et aldersvennlig samfunn 

 
Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål: 
 

 

God bokvalitet fremmer trivsel, 
mestring og helse. 

 

Boligpolitikken kan bidra til 
styrking av alle de ti bygdene. 

 

Tilgang til tilfredsstillende boliger 
bidrar til å motvirke ulikhet. 

 

Satsingsområdet krever 
samarbeid mellom kommunen 
og utbyggere. 

 
 

5. Et ledende næringsliv med nyskaping og bærekraftig utvikling 
 
Næringslivet i Meløy har ambisjoner om å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet basert 
på ren energi til industri, samt utvikling og nyskaping innen framtidsrettet og bærekraftige 
opplevelser, fiskeri og havbruk.  
 
Klimagassutslippene fra industrien utgjør den største delen av utslippene i Meløy. Industrien 
orienterer seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked, og tilrettelegging for en grønnere 
industri vil ha som mål å redusere utslipp i egen kommune og utenfor kommunegrensene. 
Strategisk næringsplan konkretiserer hvordan kommunen best mulig kan tilrettelegge for en 
slik utvikling.  
 
Opplevelsesbasert reiseliv er en prioritert næring i Meløy som nasjonalparkkommune. 
Besøkende er en ressurs for å utvikle og opprettholde tjenester, servicetilbud og opplevelser 
som bidrar til bolyst. Men veksten krever også at reiselivet fortsatt må ta bærekraftsansvaret 
på alvor. Systematisk samarbeid mellom kommunen, næringslivet og andre myndigheter vil 
være avgjørende for å lykkes med satsingsområdet.  
 
Meløy har en aktiv og fremtidsrettet landbruks- og reindriftsnæring som er opptatt av god 
forvaltning av ressursene og mulighetene i det grønne skifte 
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Satsingsområdet innebærer prioritering av: 
 

5.1  næringsarealer som både ivaretar næringslivets behov og natur- og klimahensyn 

5.2  å styrke vertskapsrollen som nasjonalparkkommune i hele kommunen og reiseliv 
som utviklingskraft i lokalsamfunnene 

5.3  å satse på Meløy som næringsvennlig kommune for alle næringer, og videreføre 
gründersatsingen 

5.4  å sammen styrke Meløy som region, Ørnes som region- og servicesenter og de ti 
bygdene som attraktive lokalsamfunn i en stor distriktskommune  

5.5  å sikre marint biologisk mangfold som forutsetning for vekst og utvikling for fisk- og 
sjømatnæringen 

 

 

 
Næringslivet i Meløy har ambisjoner om å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet. 
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Satsingsområdet følger opp følgende av FNs bærekraftsmål: 
 

 

Tilrettelegging for næringslivet 
fremmer økonomisk utvikling i 
kommunen og skaper 
arbeidsplasser. 

 

Bærekraftig utvikling av 
sjømatnæringa i Meløy kan 
bidra til å bedre ivareta livet i 
vann. 

  

Utvikling av fysisk og digital 
infrastruktur bidrar til 
industriutvikling og innovasjon. 

 

Ivaretakelse av natur-verdier 
ved planlegging og etablering 
av næringsarealer og 
infrastruktur. 

 

Tilrettelegging for et bærekraftig 
næringsliv kan bidra til mer effektiv 
bruk av naturressurser og redusert 
avfallsproduksjon. 

 

Satsingsområdet krever 
samarbeid mellom kommunen, 
næringslivet og innbyggerne. 

 

Satsingsområdet kan bidra til å 
redusere klimagassutslippene fra 
næringslivet. 

  

 
 

Veien videre 

Samfunnsdelen til kommuneplanen gir retning og skal legges til grunn for videre utvikling av 
kommunen. Den skal være styrende for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen og 
øvrige planer der tiltak og konkrete løsninger fastlegges. Rapportering på oppfølgingen skjer 
gjennom kommunens årsrapportering. 
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