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Strategi for Lofotrådet- videre arbeid 

 
Sammendrag 
Lofotrådet har vedtatt å utarbeide en strategi for rådets virksomhet. Arbeidet har gått over  tid, og har vært 
gjennom ulike faser. Denne saken legger fram status i arbeidet der det er i dag; skisse til struktur og innhold, 
samt plan for videre framdrift. Som del av behandling av saken, arbeider Lofotrådet videre med innspill til 
strategier.  
 
 
Saksdokumenter: 
 

 
 
 

Saksopplysninger:   
Lofotrådet har drøftet sin egen aktualitet, rolle og valg av strategisk innsats en rekke ganger. Det er fattet 
vedtak om å utarbeide en langsiktig strategisk plan for Lofotrådets virksomhet som et verktøy for langsiktig 
strategisk innsats og god virksomhetsstyring. Innspill og vedtak som er gjort tidligere, er vurdert og tatt med i 
den grad de fortsatt er relevante.   
 
Disposisjon for strategidokumentet: 
Samfunnsoppdraget - Definisjon av Lofotrådets oppdrag formulert i vedtektenes formålsparagraf. 
 
Nå-bildet og framtidsbildet - Beskrivelse av situasjonen for Lofoten i dag, og hvilke trender og utfordringer 
ligger foran oss lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.                                                                                                               
 
Premisser - Overordnede styrende dokumenter og vedtak som strategien må ta se til når strategien skal 
utformes. For strategi for Lofotrådet gjelder det: 

- Ny kommunelov  vedtatt  22.06.2018  
- FN’s bærekraftsmål   
- Kommuneplaner i Lofotkommunene  
- Folkehelseloven 
- Strategisk næringsplan for Lofoten  (2016) 

 
Visjon - «det store hårete målet» - framtidsbilde 2040. Lofotrådet gav innspill til visjon og verdier under arbeid 
med strategi i møte 18.10.2018.   
 
Mål - Hvor ønsker vi å være i framtida? Hvordan vil vi ha det? 
 
Rolle og virksomhetsrammer - Hva skal være Lofotrådets måte å gjøre det på?  
 
Verdigrunnlag -Hvilke verdier vil Lofotrådet settes som de viktigste for å kunne nå målene og gjennomføre 
strategien?  
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Strategier - En «slagplan» for å nå målene. Valg av strategier innebærer også prioritering av innsats.  
Hvert mål trenger sin strategi. Det kan også være behov for å definere delmål under hovedmålene.  
 
Handlingsplan – plan for gjennomføring med konkrete tiltak. Kan være 4-årig plan som revideres jevnlig. 
Handlingsplanen innarbeides ikke som en direkte del av strategidokumentet, fordi den ikke har like lang 
gyldighet og tidshorisont. Hvert Lofotråd skal ha rom til å utarbeide og prioritere sin handlingsplan.  
 

Bakgrunn – tidligere vedtak 
Sak 72/12 Lofotrådets fremtid – veien videre 

Vedtak: «Lofotrådet arbeider videre med samarbeid på tvers av kommunene, og har fokus på det som kom 
fram i debatten»  
 
Sak 64/13 Strategiarbeid i Lofotrådet 
Vedtak: Lofotrådet ønsker å utarbeide en overordnet strategiplan for perioden 2014 – 2020. Planen skal gi 
retning og prioritere tiltak for økt regional verdiskaping, økt bosetting, bedre samferdsel og 
kompetansebygging. Rådmennenes engasjeres i arbeidet slik at planarbeid og strategier i kommunene 
koordineres med Lofotrådets overordnete strategier. Lofotrådets sekretariat undersøker mulighet for ekstern 
finansiering og kompetanse til utarbeidelse av Strategiplan 2020. 
 
Sak 31/15 Presentasjon av politisk plattform i Lofotkommunene 
Vedtak: Lofotrådet tar redegjørelse om politisk plattform i de enkelte kommunene til orientering, og vil i senere 
møte bruke dette til å beskrive felles mål, strategier og handlingsplan for Lofotrådets virksomhet. 
 
Sak 21/16   Strategier for Lofotrådet  
Vedtak: Drøftinger vedr. strategi for Lofotrådet tas til orientering, og saken settes på dagsorden for møtet i 
oktober i Moskenes.  
 
Sak 64/16 Strategi for Lofotrådet 
Vedtak: Det legges til rette for å ha felles formannskapsmøte for kommunene i Lofoten i 2017, for å drøfte felles 
strategi for utvikling av Lofoten. 
Leder og nestleder lager plan for møtet, og det må brukes ekstern kompetanse i prosessen. 
 
Sak   35/18 Strategi – prosess og utforming 
Vedtak: Lofotrådet utformer strategi, basert på innspill i dagens møte, for rådets virksomhet frem til 2030. 
 
sak 40/18  Strategi for Lofotrådet – videre arbeid 
Utdrag fra behandling: Lofotrådet arbeidet videre i grupper med spørsmålet: «Hva er Lofoten i 2030 / 2040?» 
Med bakgrunn i utfordringen gitt av ungdomsrepresentant tidligere i møtet.   
Vedtak: Strategiarbeidet videreføres med de innspill som er kommet fram i møtet. 
 
AU- sak 59/18 Lofotstrategi – videre arbeid 
Behandling: Drøfting av resultater fra prosess i Lofotrådsmøte 18.10.18 
Vedtak:Sekretariatet arbeider videre med forslag til strategi med de innspill som framkom i møtet 
 
AU-sak 6/19 Strategier for Lofotrådet – videre arbeid og framdrift 
Vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet arbeide videre med strategi for Lofotrådet basert på skisse til 
struktur og innhold som framlagt, og med de tillegg som kom fram i møtet.  
Følgende tidsplan legges til grunn for videre arbeid: 

1. Lofotrådsmøte 28.2.19: Utkast legges fram. Lofotrådet arbeider med strategier knyttet til hvert mål. 
2. AU-møte 29.3.19: Gjennomgang av bearbeidet utkast med strategier. Justeringer.  
3. Lofotrådsmøte 24.4.19: Strategi legges fram for Lofotrådet for vedtak. AU delegeres å utarbeide 

handlingsplan.  
4. Strategiplan for Lofotrådet sendes over til kommunene for behandling. 

 

 

 
 
 



3 
 

Forslag til vedtak 
Redegjørelse for status i sak om strategi for Lofotrådet tas til etteretning. Lofotrådet ber sekretariatet arbeide 
videre med strategi for Lofotrådet med de innspill som framkom i møtet, og i tråd med framlagte tidsplan.  
 
 
Sted, dato 
 


