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Flakstad kommune status 



Næringsliv 

• Flakstad er en typisk kystfiskekommune der folket bor i 4 aktive 
fiskevær og 2 tidligere fiskevær som nå har smoltanlegg og turisme. 
Flakstad er landets største fiskerikommune målt per innbygger, hver 
tiende innbygger eier en fiskebåt.  Flakstad totalt sett på 11. plass i 
Norge med 150 foretak innen hav- og kystfiske.

• Rundt 10 bedrifter har omsetning innen servering/overnatting i 
Flakstad. 

• Rundt 16 gårdsbruk har sau og en har kombinert melk- og 
kjøttproduksjon på storfe og sau. 

• Flakstad har 426 registrerte fortak per mai 2019 (inkl organisasjoner), 
og av disse har 77 foretakene næringsaktivitet med omsetning over 
100.000 kr.



Fiske vinter 2019



Fiske vinter 2019



Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring

• Lofotfiske

• Tørrfisk

• Landbruk

• Turisme

• Og annet.

• Forsøker å koble gjestearbeidere opp mot flere næringer, slik at de 
kan ha helårsarbeide. Og dermed bosette seg i Flakstad.



Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse.Antall. Valgt region.
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Administrasjonen

• Lisbeth Mevold - Økonomisjef

• Line Johansen - Konsulent økonomi 

• Rolf H Riibe - Skatteoppkrever, innfordring, innkjøp

• Kurt Atle Hansen - Nærings og utviklingssjef

• Tone S Knutsen - Pedagogisk konsulent, kultur, m.m.

• Gøril Larsen - Matrikkel, Arkiv m.m.

• Solfrid Johnsen - Politisk sekretær, lønn m.m.

• Vibeke R Holm - Personalkonsulent

• Ida S Mienna - Lærling kontorfaget



Administrasjonen – Eksempel, en stillingsbeskrivelse

Pedagogisk konsulent: 

 Administrativt støtteapparat for oppvekssektoren. 

 Kontakt opp mot nasjonale og regionale organ/myndigheter. 

 Skoleutvikling 

 Saksbehandling oppvekst 

 Barnehagemyndighet mht. tilsyn, tilskudd m.m. 
 
 
Saksbehandler kultur: 

 Kulturarrangementer 

 Kulturminneplan 

 Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Spillemidler 

 Kulturstøtte 

 Bibliotek 

 Koordinator TV aksjonen 
 
 
Servictorg: 
Formålet er å gjøre kommunale og andre offentlige tjenester lett tilgjengelige på ett sted for innbyggerne 
i kommunen.  
 

 Scanne og arkivere post, telefon og kundemottak.  
 Ansvarlig for lærling i kontorfag.  
 Beredskapskoordinator (CIM) 
 KOSTRA ansvarlig 
 Saksbehandler skjenke og salgs bevillinger  

 Valgansvarlig 
 Saksbehandler bostøtte 

Web redaktør hjemmesiden  



Flakstad kommune drift - økonomi

• 2008-2018 Robeklista



Flakstad kommune - investeringer

10 år på Robeklista har gitt stort fokus på sparing. Dette har også 
medført at mange eindeler er vedlikeholdt og oppgradert i nødvendig 
grad.

Kommunestyret vedtok i 12/2018 en økonomiplan med investeringer 
på 276 millioner.

Arbeidet med hvordan vi skal klare dette tegner mot å redusere 
investeringene. 

Ny skole og et oppgradert sykehjem prioriteres.



Flakstad kommune - sykefravær

2015 2016 2017 2018

11,80 % 10,10 % 7,10 % 6,20 %



Flakstad kommune – kvalitet 



Flakstad kommune – planverk 

• KPS til 2. gangs behandling 11.juni 2019

• KPA planlegges igangsatt revidering høst 2019

• Områdeplaner for Fredvang-Ramberg – Napp ferdige

• Kulturminneplan til 2. gangs behandling 11.juni 2019

• ROS analyse med revidert beredskapsplan i regionalt samarbeide.

• Hovedplan VA vedtatt 2019

• Har fortsatt noen mangler på plansida (trafikksikkerhetsplan eks.)



Interkommunalt samarbeide

• Legevakt Ø-hjelp plasser

• Psykolog Jordmor

• PPT RKK

• Barnevern Krisesenter

• Brann og redning Feiing

• Avfallshandtering Akutt forurensing

• Landbruk Arkiv

• IKT Arbeidsgiverkontroll skatt

• Revisjon Kontrollutvalgssekretariat

• Havn 8 flere !



Viktig for fremtida

• Oppgradert E10

• Bain veien

• Rassikring

• Gang og sykkelsti

• Bærekraftig turisme

• Bærekraftig fiske

• Regionale funksjoner


