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sak 54/18 ForKommune 2030
ForKommune Lofoten 2030 er et forprosjekt for å identifisere og belyse konkrete utfordringer for innovasjon i
Lofoten. Lofotrådet har over tid fokusert på økt og koordinert innsats innen kompetanse, forskning- og
utvikling og innovasjon i regionen. Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets program FORKOMMUNE
som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer gjennom forskningstøttet
innovasjon i kommunesektoren. Kartleggingen som er gjort skal berede grunnen for økt forskningsvirksomhet
med og i Lofoten og økt tilgang til finansiering gjennom ulike forskningsprogram. Funnene og forslag til videre
arbeid presenteres av prosjektleder og medlemmer i arbeidsgruppen i møtet.
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Saksopplysninger:
Prosjektet er forankret i Lofotrådet med samarbeidende kommuner og fagmiljø som partnere. Ansvarlig søker
og prosjekteier er Flakstad kommune.
Forprosjektet har gjennom workshops og møter invitert og involvert utviklingsaktører fra det offentlige, det
private næringsliv i Lofoten, fag- og interesseorganisasjoner.
Prosjekt- og arbeidgruppe har bestått av:
• Kurt Atle Hansen, næringssjef Flakstad kommune – prosjekteier
• Berit Kristoffersen, Universitetet i Tromsø – prosjektleder
• Haakon Walnum – prosessleder
• Brigt Dale / Karin Marie Antonsen - Nordlandsforskning
• Sigve Olsen – Lofoten Matpark (nå næringssjef i Vestvågøy kommune)
• Are Johansen – Norsk Landbruksrådgivning
Hovedmålet for prosjektet er bygge innovasjonsnettverk og faglig arena for bærekraftig utvikling og
verdiskaping i Lofoten.

I forprosjektet er det fokusert på noen hovedtema og framtidsbilder i Lofoten 2030:
Energi og klima
Planlegging
Reiseliv
Landbruk
Fiskeri

Lofotrådet
Postboks 406, 8376 Leknes
Tlf.: 76 05 43 75 – Mobil: 958 88 250
post@lofotradet.no - www.lofotradet.no

Helse og Marint miljø er i tillegg anerkjent som viktige tema, og spesielt gjennom som ligger i
kompetansemiljøene med helsefaglige forskere/utdanning på Leknes (del av NORD universitet) og Senter for
Marint miljø i Svolvær og Fiskebøl.
Forprosjektet legger fram mulige idéer til prosjekter og piloter i Lofoten. Forprosjektet er ikke uttømmende,
men kan likevel sees på som en ressursbank for potensielle utviklingsprosjekter med forskningstøtte i og med
Lofoten.
Mangel på samarbeid og nettverk er identifisert som det største hinderet for nyskapende samhandling i
regionen. I rapporten drøftes til slutt forslag til videre organisering for å møte dette hinderet.
Medlemmer i prosjekt- og arbeidsgruppen vil presentere og utdype innhold i rapporten i møtet.

Forslag til vedtak
1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.
2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe som skal
arbeide videre med konkrete prosjektsøknader.
3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 25950001.
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