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Plan for rullering av strategien "Ett Lofoten"  

 

Lofotrådet vedtok 12. juni 2019 strategien “Ett Lofoten”. Strategien er 
Lofotrådets første langsiktige og overordnede plan og strekker seg over tre 
kommunevalgperioder - frem til 2031. Lofotrådet vedtok 9. desember 2020 
vekststrategien “Lofoten - de grønne øyene”, som går frem til 2030.  

 

For å sikre at strategien “Ett Lofoten” blir et nyttig og relevant verktøy for rådet 
og lofotsamfunnet bør den ses i sammenheng med vekststrategien for De 
Grønne øyene. Det er også ønskelig at sittende lofotråd får muligheten til å 
prioritere satsningsområder og retning i Lofotrådets overordnede strategi.  

 

Lofotrådets arbeidsutvalg gjennomførte 12.-13. oktober en strategisamling hvor 
de to strategiene ble sett i sammenheng. Arbeidsutvalget ba om at en sak om 
rullering av "Ett Lofoten" ble fremmet for Lofotrådet til Lofotrådsmøte 5-2021.  

 
For at Lofotrådets strategi skal være både et langsiktig og dynamisk dokument 
bør det vurderes å rydde noe i strukturen. Det kan vurderes en ny struktur i 
strategien hvor det skilles mellom langsiktige mål for hvordan Lofotrådet jobber 
og mer konkrete samfunnsutfordringer som krever prioritert oppmerksomhet i 
en noe kortere periode. Slike satsingsområder bør beskrives så fokusert og 
handlingsrettet som mulig, men samtidig ta høyde for ressurssituasjon, 
konsensus og gi handlingsrom. Det bør vurderes å gi ett eller flere 
satsingsområder status som prioritert, for å kunne jobbe så fokusert og 
handlingsrettet som mulig. Et aktuelt satsingsområde å vurdere er klima, miljø 
og bærekraft - på bakgrunn av arbeidet med “Lofoten - de grønne øyene”. Et 
annet viktig satsningsområde for Lofoten er samferdsel og arbeidet med E10, ny 
flyplass og fiskerihavner. 

 

Plan for revisjon 

Det gjøres en gjennomgang av endrede premisser fra forrige strategi for å se på 
behov for revisjon og oppdatering, herunder: 

- Oppdatert beskrivelse av befolkningsutvikling, sysselsettings- og 
næringsutvikling, infrastruktur, utdanning etc. 

- Utarbeidelse av en statusbeskrivelse av Lofotrådets måloppnåelse fra 
strategien ble vedtatt  

- En særlig gjennomgang av forholdet mellom “De grønne øyene” og “Ett 
Lofoten” 

- En gjennomgang av strategiens struktur, hvor det skilles mellom langsiktige 
mål/rammer og mer konkrete og relevante samfunnsutfordringer 
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Et utkast til redigert strategi "Ett Lofoten" arbeides frem av daglig leder og 
ordførerne. Det gis en løypemelding under Lofotrådsmøte 1-2022 med mulighet 
til å gi innspill. Ny og ferdig rullert strategi legge frem for vedtak for Lofotrådet 
under møte 2-2022. 

 

Forslag til vedtak: 

Lofotrådet rullerer strategien "Ett Lofoten" etter foreslåtte plan for revisjon. 
Redigert strategi legges frem for vedtak for Lofotrådsmøte 2-2022, 27.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

 


