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1. Oppsummering 
Lofotrådet har brukt våren 2019 til å ferdigstille arbeidet med en overordnet strategisk plan for 

Lofoten frem mot 2030. Strategien med tittel «ETT LOFOTEN» ble vedtatt av Lofotrådet på Røst i 

juni 2019 og har en visjon om «ETT LOFOTEN - som er livskraftig, samhandlende, fortsatt 

kontrastfylt og samtidig trygt». Det er ikke en organisering, men handler om hvordan vi er mot 

hverandre, hva vi tar opp, og hvordan vi snakker om hverandre.  

Strategien definerer hvordan man sammen skal skape utvikling i Lofoten som region. Hvordan vi 

skal fortsette å gjøre samarbeidet mellom kommunene sterkere slik at Lofotrådets stemme 

høres nasjonalt og på fylkesnivå, gjennom felles politikkutforming og ved å delta på politiske 

arenaer.  

Året har videre vært preget av skifte i Lofotrådets administrasjon og ny politisk ledelse som følge 

av kommunevalget i 2019. 

15 august 2019 tiltrådte Hanne Ulrichsen som ny sekretariatsleder i Lofotrådet. Randi Lervik som 

var tilsatt som vikar avsluttet sitt engasjement 1 september 2019. Ny sekretariatsleder har 

høsten 2019 prioritert to saker: gjennomføre omdanning av Lofotrådet som følge av ny 

kommunelov og utvikling av ny visuell identitet for Lofotrådet.  

Høsten 2019 trådte store deler av den nye kommuneloven i kraft. Lov 22. juni 2018 nr. 83 som 

gjelder for både kommuner og fylkeskommuner. Sekretariatsleder utarbeidet ny 

samarbeidsavtale som ble ferdigstilt høsten 2019 og oversendt Lofotrådet for behandling.  13 

desember 2020 fattet Lofotrådet vedtak om omdanning av til interkommunalt politisk råd. 

Omdanningen vil tre i kraft når samarbeidsavtalen er behandlet og vedtatt i samtlige 

kommunestyrer i Lofotens 6 kommuner (våren 2020). 

Som følge av ny kommunelov med omdanningen og endring av Lofotrådets offisielle navn til 

«Lofotrådet- interkommunalt politisk råd for Lofoten» ble designbyrået SISU Design engasjert 

høsten 2019 for å utvikle ny visuell identitet med det formål å gi rådet et nytt og mer moderne 

visuelt uttrykk. Første fase i dette arbeidet er gjennomført i 2019.  

Nytt Lofotråd ble konstituert 23 oktober. Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy) ble valg til ny leder 

for perioden 2019-2021 og ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst) ble valgt til ny nestleder.  

Det nye Lofotrådet har høsten 2019 prioritert samferdsel, fiskeri og reiseliv. Prosessen knyttet til 

Nasjonal transportplan (NTP) er endret, og gjennomføres nå av Samferdselsdepartementet og 

ikke fagetatene som tidligere. De regionale innspillene koordineres av fylket og det er Nordland 

fylkeskommune som gjør de regionale prioriteringene. Lofotrådet har levert innspill til Nordland 

fylke med forslag til prioriteringer av investeringer til kommende NTP 2022-2033. Som del av 

arbeidet med NTP engasjerte Lofotrådet i september 2019 Menon Economics for å utarbeide en 

rapport om «Utredning av samfunnsmessige virkninger av innkorting av reiseveg mellom Leknes 

og Svolvær i Lofoten» som skal ferdigstilles i januar 2020 som et innspill til NTP.  

Regionrådet har også styrket dialogen med Statens Vegvesen og utviklingen av statlig 

planprogram for Lofoten. Lofotrådet ønsker at man tilrettelegger for en fremtidsrettet 

https://lovdata.no/pro/%252523reference/lov/2018-06-22-83
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samferdselsstruktur og ønsker sammenhengende fokus på veinettet Fiskebøl-Røst som helhetlig 

transportkorridor for Lofoten for å sikre god tilrettelegging og kostnadseffektive løsninger både 

for sjømatnæringen og reiselivsnæringen som er de to største næringene i vår region. 

Representanter for Lofotrådet har også hatt dialogmøte med UiT for å se på mulige 

samarbeidsområder og utvikling av studietilbud i Lofoten. 

Det har vært økt fokus på rekruttering. Flakstad kommune arrangerte høsten 2019 en 

rekrutteringskonferanse i samarbeid med SALT om Nordlandssykehuset som viste at det er et 

behov for styrket regional koordinering for å sikre god rekruttering til Lofoten. 

Lofotrådet har også i 2019 opprettholdt sitt fokus på fiskeri. Lofotrådet har levert høringssvar til 
St. melding 32 (2018-2019) «et kvotesystem for økt verdiskaping», samt levert høringsinnspill 
sammen med Vesterålen regionråd til høring i Næringskomiteen. Som følge av 
Havbruksskatteutvalgets rapport med forslag om beskatning har det vært dialog med 
havbruksnæringa om innspill, der Ellingsen Seafood orienterte Lofotrådet om saken i Lofotrådets 
møte i desember 2019. Det har også vært diskutert mulige tiltak knyttet til fisketurisme og 
reguleringer knyttet til den kommersielle turistfiskenæringen for utførsel av fisk. 
 
I november 2019 møttes alle ungdomsrådene i Lofoten for å etablere Lofoten ungdomsting 

(LUT). Lofotrådets leder var til stede for å orientere om det politiske arbeidet i regionen og 

understreke viktigheten av at ungdommenes stemme blir hørt. Det valgt inn 2 representanter fra 

hvert ungdomsråd som skal sitte som medlemmer i Lofoten ungdomsting (LUT) og LUT ble 

invitert til å delta på et av Lofotrådets møter våren 2020.  Lofotrådet har støttet LUT med kr 10 

000,- i 2019. 

Den økonomiske situasjonen for Lofotrådet i 2019 har vært god. Mindreforbruket i 2019 

forklares med mindre politisk aktivitet som følge av kommunevalget høsten 2019 og påfølgende 

endringer i Lofotrådet.  

 

Remi Solberg 

Leder av Lofotrådet 2019-2021 

17 april 2020 
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2. Medlemmer  
Lofotrådet er et samarbeidsorgan for kommunene i Lofoten og består av ordførerne i de 6 

medlemskommunene. På møtene til Lofotrådet deltar varaordfører, opposisjonsleder og 

kommunedirektør/rådmenn fra hver kommune. Alle har tale- og forslagsrett i rådet, men kun 

ordførerne har stemmerett. 

Lofotrådets sammensetning frem til kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune Ordfører  Varaordfører Opposisjonsleder 

Vågan Eivind Holst (H), leder Frank Johnsen (Sp) Lena Hamnes (Ap) 

Røst Tor Arne Andreassen 

(Ap), nestleder 

Lisa Jørgensen Hanne Ødegård 

Værøy Dagfinn Arntsen (Krf) Hege Sørli  Susan Berge 

Kristiansen 

Moskenes Lillian Rasmussen 

(Bygdelista) 

Laila Jusnes 

Kristiansen (Ap) 

Bjørn Eirik Larsen 

Flakstad Hans Fredrik Sørdal 

(Ap) 

Einar Benjaminsen ( Cecilie Johnsen 

Vestvågøy Remi Solberg (Ap) Anne Sand (Sp) Thomas Elvebakk 

(H) 
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Det ble konstituert nytt Lofotråd 23 oktober 2020 med valg av ny leder og nestleder for perioden 

2019-2021. 

 

 

 

Kommune Ordfører Varaordfører Opposisjonsleder Kommunedirektør/ 
Rådmann 

Vestvågøy 
 

Remi Solberg (Ap) (leder) 
 
 

Anne Sand 
(Sp) 

Terje Wiik (Krf) Kjell Idar Berg 

Røst 
 

Elisabeth Mikalsen  
(Røst samarbeidsliste) 
(nestleder) 

Harjeet Jassal Heidi Evjen Inge Albriktsen 

Værøy Susan Berg Kristiansen 
(H) 
 

Asbjørn 
Myklebust 

Rita Adolfsen Hege Tangen 
Christensen 

Moskenes 
 

Lillian Rasmussen 
(Bygdelista) 
 

Bjørn Jensen Eirik Johnsen Steinar Sæterdal 

Flakstad 
 

Trond Eivind Kroken (Sp) 
 
 

Niilo Nissinen Hans Fredrik 
Sørdahl 

Erling Sandnes 

Vågan 
 

Frank Johnsen (Sp) 
 
 

Lena Hamnes 
(Ap) 

Eivind Holst (H) Tommy Stensvik 
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Valg av leder i Lofotrådet for perioden 2019-2021:  

Ved ordinær rotasjon av ledelse i Lofotrådet skulle Røst overta ledervervet med Vestvågøy som 

nestleder. Møteleder orienterte om at nyvalgt ordfører fra Røst Elisabeth Mikalsen ønsket å 

fremme forslag om å bytte rotasjon for neste 4 år med Vestvågøy. Dette som følge av at nyvalg 

som ordfører første gang og ledelse i Lofotrådet vil gi stor arbeidsmengde. Møteleder fremmet 

derfor forslag om at leder for perioden 2019-2021 vil være ordfører fra Vestvågøy kommune, 

med nestleder fra Røst. For perioden 2021-2023 vil ordfører fra Røst være leder av Lofotrådet 

med nestleder fra Vestvågøy. 

 

3. Arbeidsutvalget (AU) 
I arbeidsutvalget møter alle ordførerne. Arbeidsutvalget er vedtaksført, nå 4 medlemmer er til 

stede. Leder i rådmannsutvalget har møte, tale og forslagsrett i arbeidsutvalget. 

 

4. Rådmannsutvalget (RU) 
 

Kommune 
 

Kommunedirektør/Rådmann 

Flakstad Erling Sandnes (leder fom. 06.11.2019) 

Vågan Tommy Stensvik (nestleder) 

Røst Inge Albriktsen 

Værøy Hege Tangen Christensen 

Moskenes Steinar Sæterdal 

Vestvågøy Kjell Idar Berg (leder tom 06.11.2019) 

Lofotrådet Hanne Ulrichsen (sekretær for rådmannsutvalget) 

 

Rådmann Kjell Idar Berg (Vestvågøy) har vært leder av Rådmannsutvalget og medlem og 

derigjennom leder av rådmannsutvalget i Nordland.  

Som følge av kommunevalget og valg av ordfører Remi Solberg som ny leder av Lofotrådet 23 

oktober 2019 er det ikke ønskelig med leder av LR og leder av RU fra samme kommune. 

Rådmannsutvalget ble enige om å legge følgende retningslinjer til grunn for valg av 

leder/nestleder i RU. Prinsipper for valg av leder og nestleder i rådmannsutvalget for Lofoten: 

1. Valgperioden er 2 år og følger valgperioden i Lofotrådet 

2. Leder og nestleder i rådmannsutvalget kan ikke være fra samme kommune som 

leder eller nestleder i Lofotrådet. 
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3. Dersom leder i Lofotrådet er fra Vestvågøy eller Vågan, skal leder i rådmannsutvalget 

være fra Røst, Værøy, Moskenes eller Flakstad og v.v. 

4. Dersom nestleder i Lofotrådet er fra Røst, Værøy, Moskenes eller Flakstad skal 

nestleder i rådmannsutvalget være fra Vestvågøy eller Vågan og v.v.  

5. Valgt leder og nestleder trer inn som medlem eller observatør, i de organ der 

rådmannsutvalget i Lofoten er representert. 

 

I RU-møte 6 november 2019 ble rådmann Erling Sandnes (Flakstad) valgt til leder og rådmann 

Tommy Stensvik (Vågan) til nestleder i rådmannsutvalget for perioden november 2019 til 2021.  

 

5. Sekretariat 
Lofotrådet sekretariat har i 2019 bestått av 1 sekretariatsleder i 100% stilling. Fungerende 

sekretariatsleder Randi Lervik gikk over i annen stilling 1 september 2019, men bidro på 

timebasis i september for saksoverføring til ny sekretariatsleder Hanne Ulrichsen som tiltrådte 

15 august 2019. Det er avholdt ukentlige møter med Lofotrådets leder.  

Det er ikke registrert sykdom eller fravær av betydning. Lofotrådet har i perioden vært tilknyttet 

Vest-Lofoten HMS og arbeidsmiljøet betegnes som godt. På grunn av sekretariatets størrelse (1 

person er avtalen med Vest-Lofoten HMS sagt opp 31.12.2019). 

Vestvågøy kommune er vertskommune for Lofotrådet, og rådet flyttet i mai inn i nye kontorer i 

rådhuset på Leknes.  

Vestvågøy kommune leverer regnskap og økonomitjenester. Kommunerevisjon Lofoten reviderer 

regnskapet.  

 

6. Øvrige råd og utvalg 
 

1. Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i Landbruket Lofoten og 

Vesterålen 

Terje Wiik 

Trond Eivind Kroken (vara) 

2. Karrieresenteret Lofoten- styrerepresentanter 

Eivind Holst 

Eva Karin Busch 

Frank Johnsen (Vara) 
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Anne Sand (Vara) 

 

3. Vannregionsutvalget i Nordland- regionrepresentant 

Torbjørn Ollestad 

 

4. Representant til Energirådet i Nordland (deles med Vesterålen) 

Remi Solberg 

 

5. Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset (OSO) 

Jan Håkon Juul, Vågan Valgt i 2017 for 4 år  

Nils Olav Hagen, Vestvågøy Valgt i 2017 for 4 år  

Solveig Nilsen, (Flakstad) (vara) 

Heidi Wiik, (Vestvågøy) (vara) 

 

6. Politirådet i Nordland 

Lillian Rasmussen 

 

7.  Valg av medlem og varamedlem til regional representant til styret i 

Kultur i Vågan KF for perioden 2019-2023 (oppnevnt 14 oktober 2019). 

Paul-Einar Olsen, Vestvågøy kommune (gjenvalg) 

Ann Kristin Windstad, Flakstad kommune (vara) 

8. Flyplassutvalget 

Remi Solberg (Vestvågøy) 

Frank Johnsen (Vågan) 

Susan Berg Kristiansen Værøy) 

Elisabeth Mikalsen (Røst) 

 

9. Midtre Hålogaland Regionforum  

Leder Lofotrådet Remi Solberg 
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7. Møteaktivitet 
 

Lofotrådet  

Lofotrådet gjennomførte 5 ordinære møter i 2019 og behandlet 56 saker. 

 

▪ 28 februar   Stamsund, Vestvågøy 

▪ 24 april   Fredvang, Flakstad 

▪ 12-13 juni  Røst 

▪ 23 oktober  Reine, Moskenes 

▪ 12-13 desember  Svolvær, Vågan 

 

Representanter for offentlige etater og næringslivet inviteres til å orientere om saker eller 

prosjekter. Møtene er åpne for publikum. 

 

Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget har hatt 8 ordinære møter i 2019, enten som fysiske møter eller 

telefonkonferanser. Arbeidsutvalget har behandlet 68 saker.   

 

8. Andre møter 
 

• Nord i sørkonferansen, 8 januar 2019, Oslo 

• Nordlandskonferansen 14-15 januar 2019, Bodø 

• Skreikonferansen 14 februar 2019, Myre 
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9. Uttalelser/ Høringssvar 
 

▪ 1. april 2019 - Kjeveortopeditilbud i Lofoten. Brev fra Lofotrådet til Nordland 
Fylkeskommune 
 

▪ 26. september 2019 - «Rehabilitering i Nord-Norge - et samhandlingsprosjekt mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, 2018- 2023». Høringssvar fra 

Lofotrådet til Helse Nord RHF.   

▪ 24. oktober 2019 - Prøveboring i Trænarevet. Uttalelse fra Lofotrådet til klima og 
miljødepartementet. 
 

▪ 7.november 2019- Regionalt innspill fra Lofotrådet til Nordland fylkeskommune 
om prioriteringer av investeringstiltak til kommende Nasjonal transportplan 
2022-2033. 
 

▪ 8.november 2019 - Overføring av skatteoppkreverfunksjonen i Lofoten. Uttalelse 
fra Lofotrådet til Finansdepartementet. 

 

▪ 3. desember 2019 - St. melding 32 (2018-2019) «et kvotesystem for økt 
verdiskaping». Høringssvar fra Lofotrådet til Nærings- og Fiskeridepartementet.  

 

▪ 12.desember 2019 - Meld. St. 32- Et kvotesystem for økt verdiskaping. Felles 
høringsinnspill fra Lofotrådet og Vesterålen regionråd. 
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10. Omdanning av Lofotrådet - Ny kommunelov (2018) 
 

Ny kommunelov vedtatt i Stortinget i juni 2018, innebærer endringer i hvordan interkommunalt 

samarbeid kan organiseres og loven skiller mellom interkommunalt politisk råd og 

interkommunalt oppgavefelleskap. Lofotrådet kan etter ny lov organiseres som interkommunalt 

politisk råd og nye samarbeidsavtaler må inngås med medlemmene innen 4 år fra høsten 2019, 

når loven trer i kraft. 

Regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunnsspørsmål på 

tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal ikke være 

tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale samarbeidsformer som må 

benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. 

Det finnes i 2019 ingen enhetlig oversikt over omfanget og utviklingen av omfanget av 

interkommunale samarbeidsordninger. Kartlegging viser at det er om lag 850 formelle 

interkommunale samarbeid 200 § 27-samarbeid, 200 vertskommunesamarbeid etter § 28-1 b og 

c, og 200 interkommunale aksjeselskaper (der kommunene eier mer enn 2/3 av aksjene), samt 

om lag 250 interkommunale selskaper.  

Regionrådene er ikke regulert i dagens kommunelov. Dette måtte endres slik at regionrådet 

faller inn under lovlig organisasjonsform, slik denne er definert i kap 17-1 den nye 

kommuneloven som lovfester adgang til interkommunalt samarbeid. 

Høsten 2019 trådte store deler av den nye kommuneloven i kraft. Nye samarbeidsavtaler er 

utarbeidet ihht. Lov 22. juni 2018 nr. 83 og vedtak om omdanning av Lofotrådet er fattet i 

Lofotrådets møte 13 desember 2019. Samarbeidsavtalen oversendes kommunene for 

behandling våren 2020. 

 

11. Ny visuell identitet for Lofotrådet 
Som følge av ny kommunelov med omdanning av organisasjonsform og endring av Lofotrådets 

offisielle navn til «Lofotrådet- interkommunalt politisk råd for Lofoten» ble designbyrået SISU 

Design engasjert høsten 2019 for å utvikle ny visuell identitet.  

Formål har vært å gi Lofotrådet et nytt og mer moderne visuelt uttrykk (nytt navn, ny logo og nye 

nettsider, bygge opp en ny bildedatabase for rådet, med bilder av samtlige 6 ordførere, 

Lofotrådet samlet, bannerbilder og annonsebilder, samt lokale lofotbilder til bruk i profilering av 

Lofotrådet og saker som berører regionen presentasjoner, rapporter etc.). Opphavsretten til 

bildematerialet ligger hos Lofotrådet, men vil kunne disponeres av ordførerne.  

Det ble satt av 100 000,- kr til første fase i dette arbeidet som ble gjennomført i 2019. Endelig 

logo skal være ferdigstilt og lanseres på Lofotkonferansen 25 februar 2020. 

https://lovdata.no/pro/%252523reference/lov/2018-06-22-83
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12. Lofoten ungdomsting (LUT) 
Lofoten ungdomsting (LUT) ble etablert i november 2019. Lofotrådet bevilget i desember kr 10 

000,- til Lofoten Ungdomstings arbeid over Lofotrådets budsjett for 2019.  

 

13. Prosjekter og øvrig aktivitet 

 

Samfunnsøkonomisk analyse av innkorting av reisetid langs E10 Svolvær – Leknes 

 

Lofotrådet har i 2019 fått utredet samfunnsmessig effekt av redusert reisetid mellom 
regionsentrene Svolvær – Leknes (LR-sak 37/18). Mål for prosjektet har vært å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP) for valg av trasé ved 
utbygging av E10 gjennom Lofoten. I den forbindelse ble det sendt ut tilbudskonkurranse for 
kjøp av konsulenttjenester for utredning av andre lokale og regionale samfunnsmessige 
virkninger ved innkorting av reiseveg på vei mellom Leknes og Svolvær til 40 minutter eller 
lavere. Det ble etablert en prosjektgruppe med følgende representanter:  
 

▪ Tommy Stensvik, rådmann Vågan kommune  
▪ Torbjørn Ollestad, kommunalsjef samfunn, Vågan kommune  
▪ Sigve Olsen, næringssjef Vestvågøy kommune  
▪ Hanne Ulrichsen, sekretariatsleder Lofotrådet  

 

Konsulentprosjektet har pågått høsten 2019 i regi av Menon Economics og fortsetter i 2020. 

Prosjektet har vært finansiert med midler fra Nordland fylkeskommune, Vågan kommune og 

Vestvågøy kommuner. Sluttrapport leveres 6 januar 2020. 

 

Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø 

Lofotrådet signerte i 2018 samarbeidsavtale med UiT – Norges arktiske universitet. Hovedmålet 

med avtalen er å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og 

utvikling. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med konkretisering av 

handlingsplaner og prosjekt. Fra Lofotrådet sitter leder av rådet, ledere i næringsforeningene og 

leder i RKK. Det er gjennomført et møte med UiT høsten 2019 i Svolvær for å identifisere mulige 

samarbeidsprosjekter og studietilbud i regionen. Videre oppfølging av avtalen planlegges i 2020. 

Merket for Bærekraftig reisemål- Destination Lofoten 

Destination Lofoten er i gang med sertifisering av Lofoten som bærekraftig reisemål. Ordningen 

forvaltes av Innovasjon Norge, og for å bli sertifisert må Lofoten som reisemål svare på en rekke 

kriterier. Det viktigste med ordningen er å sette fokus på prinsipper for bærekraft og hvordan de 

skal utøves. FN’s bærekraftsmål ligger til grunn for ordningen og kriteriene. I tillegg til reiselivet, 
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er kommunene viktige partnere for å lykkes. Lofotrådet sitter i styringsgruppa for prosjektet, og 

er også orientert om framdrift og utfordringer i løpet av året. Destinasjon Lofoten har som en 

følge av arbeidet med sertifiseringen valgt å legge UNWTO sine prinsipper for bærekraftig 

reiseliv til grunn for sin drift, og har igangsatt et eget prosjekt for å utvikle organisasjonen i tråd 

med det. Begge prosjekter finansieres med midler fra Innovasjon Norge og egne midler.  

 

Stedsmerkevareprosjektet «Jakten på Lofoten»- Destination Lofoten 

Lofotrådet har gjennom flere år arbeidet med å ivareta og utvikle Lofoten som merkevare.  

«Jakten på Lofoten» er navnet på stedmerkevareprosjektet for Lofoten. Prosjektet ble  initiert av 

Lofotrådet etter en mulighetsstudie gjennomført av Snøhetta arkitekter i 2014 kalt Lofoten 2030. 

Eierskapet ble i 2015 overført til Destination Lofoten som prosjekteier og med SALT som 

prosjektleder.  

Prosjektet har som må å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted, ved å formidle de 

egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionene. Etter kunnskapsinnhenting i 2017, 

har prosjektet i 2018 gått videre på å definere hva Lofoten som sted har av spesielle kvaliteter. 

Det er gjort veivalg underveis ved å fokusere spesielt på bostedsattraktivitet. Å styrke 

bostedsattraktiveten ved å involvere folkene i regionen vil sikre både økt trivsel hos de som 

allerede bor her og samtidig gjøre stedet attraktivt for tilbakeflyttere og tilflyttere. En befolkning 

som trives vil framsnakke lokalsamfunnet sitt og bli ambassadører for Lofoten. De som bor i 

Lofoten blir troverdige representanter for selve stedsmerkevaren, og omdømmet til regionen.  

Det er i løpet av høsten etablert en felles styringsgruppe for prosjektene «Merket for bærekraftig 

reiseliv» og «Jakten på Lofoten» for å bedre koordinering og samtidig hente ut gjensidig 

kunnskap og merverdi underveis i prosjektene.  

«Jakten på Lofoten» har også samarbeidet med kommuner som har arbeidet med utarbeiding av 

samfunnsplandel av sine kommuneplaner om aktiviteter og workshops for innbyggerne.  

Som del av prosjektet ligger det også mål om å utvikle en visuell identitet til formidling av 

Lofoten som bo- og arbeidssted, gi retningslinjer som kan benyttes til stedsutvikling i regionen, 

utvikle en felles nettbasert informasjonskanal og utvikle forretningsmodell for videre drift.  

Prosjektet er avsluttet i 2019 og materialet skal tilbakeføres til Destination Lofoten som er 

prosjekteier. 

 

«Clean Up Lofoten» 

Clean Up Lofoten er et prosjekt som ble startet i 2015 med midler fra Fylkesmannen i Nordland. 

Prosjektet drives og eies av LAS, mens Lofotrådet er medeier. Prosjektet har som mål å bidra til 

at det blir slutt på forsøpling som oppstår lokalt gjennom forebyggende tiltak, samtidig med 

arbeid for at historisk avfall og avfall som kommer langveis fra, blir ryddet opp. 
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LAS engasjerte seg i rydding av eierløst marint avfall i 2011, og har siden den gang ryddet 278 

tonn med eierløst marint avfall fra kysten av Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Det er 

laget et digitalt kart på nett for å vise hvor tilreisende kan finne fasiliteter for å tømme avfall og 

caravantoalett. Kartet finnes tilgjengelig på www.cleanuplofoten.no. 

 
Tørrfiskfestival 

 
Lofotrådet tok i 2018 initiativ til et forprosjekt for å etablere en regional festival for tørrfisk.  

Tørrfisk fra Lofoten har fått betegnelsen som «geografisk beskyttet produkt» i Europa, og er et 

historisk unikt matprodukt fra vår region. Målet har vært økt verdiskaping gjennom et årlig felles 

arrangement som koordinerer aktivitet, kultur og næring. Nordland fylkeskommune har bevilget 

midler til forstudien. I 2018 har det vært noen innledende aktiviteter. Prosjektet fortsatte i 2019 

med konkretisering av organisering og innhold, og det er konkludert med at det ikke er realistisk 

med en ambulerende tørrfiskfestival mellom kommunene. Lofotrådet er i dialog med Lofoten 

Mat om mulig gjennomføring av prosjektet i en noen annen form i løpet av våren 2020.  

 
ForKommune Lofoten 2030 

ForKommune Lofoten 2030 er et forprosjekt for å identifisere og belyse konkrete utfordringer 

for innovasjon i Lofoten. Kartleggingen som er gjort skal berede grunnen for økt 

forskningsvirksomhet med og i Lofoten og økt tilgang til finansiering gjennom ulike 

forskningsprogram. Gjennom workshops og møter har prosjektet invitert og involvert 

utviklingsaktører fra det offentlige, det private næringsliv i Lofoten, fag- og 

interesseorganisasjoner. Ansvarlig søker og prosjekteier er Flakstad kommune. Prosjektet er 

forankret i Lofotrådet med samarbeidende kommuner og fagmiljø som partnere  

Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets program FORKOMMUNE som skal gjøre 

kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer gjennom forskningstøttet 

innovasjon i kommunesektoren. Prosjektet ble avsluttet i 2019 og gjort opp i balanse. 

 

 

 

http://www.cleanuplofoten.no/

