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Lofotrådet har to strategier

- Ett Lofoten, vedtatt 12. juni 2019

- Vekststrategi for Lofoten De Grønne Øyene, vedtatt 9. des 2020
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Er det behov for revisjon av Lofotrådets strategier, hvor ofte 
bør revisjonen gjøres og når?

Tema under Arbeidsutvalgets strategisamling 12.-13. oktober

20.12.2021



• Klima

• Urbanisering - aldrende 
befolkning – ønske om flere 
tilflyttere

• Utfordringer knyttet til 
reiselivets vekst – slitasje av 
natur og sosiale miljøet

• Sesongutfordringer i fiskeriet

• Lavt utdanningsnivå

• Infrastruktur

Utfordringer til grunn

Ett Lofoten

• Bærekraftig forvaltning av 
naturressurser

• Vekst i reiselivet

• Slitasje i naturen

• Negativ befolkningsvekst

• Behov for helårlige 
arbeidsplasser

• Behov for økt 
næringsutvikling

Utfordringer til grunn

De Grønne Øyene
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ETT LOFOTEN
livskraftig – samhandlende – kontrastfylt - trygt

STRATEGISK PLAN FOR LOFOTRÅDET 2019 - 2031



Visjon: 
ETT LOFOTEN
livskraftig –
samhandlende –
kontrastfylt – trygt 

ETT LOFOTEN dyrker fram de beste løsningene for ei 
livskraftig framtid. 

ETT LOFOTEN fremmer vekst gjennom bærekraftig 
bruk og forvaltning av våre naturlige fortrinn. 

ETT LOFOTEN lever godt med mangfold og 
kontraster 

ETT LOFOTEN – gjennom samhandling møter vi 
verden og lar verden komme til oss

ETT LOFOTEN – kjennes som et trygt sted å bo og å 
besøke

Dette er vårt svar til dagens unge på hvilket Lofoten vi skal jobbe for at de kan ta over å 

styre om noen år



Verdigrunnlag

Raushet – som i å ville hverandre vel, være 
inkluderende og å vise åpenhet for hverandres 
egenart som enkeltmennesker og de rollene hver 
enkelt skal fylle.  Raushet innebærer også å kunne 
bære over med hverandre når det begås feil og gi 
rom for å velge ulikt. 

Respekt – å kunne være uenige både i sak og 
holdning men fortsatt møte hverandre med 
likeverdighet, anerkjennelse og respekt.  

Felles tilhørighet – som bevissthet om og opplevelse 
av å høre til. Hvordan vi framsnakker hverandre, og 
vår felles identitet og kan stå trygt som «stolt 
lofoting»

Lojalitet – å være forutsigbare samarbeidspartnere 
som er til å stole på og som heller er ærlige 
underveis og så er lojale når vedtak er fattet. 

For å realisere visjonen og nå 
målene, vil Lofotrådet basere 
arbeidet sitt på noen felles 
verdier. Verdiene skal prege 
hele organisasjonen internt 
og utad, og være det 
Lofotrådet kjennes igjen på. 



Overordnet mål

Et livskraftig samfunnsliv, næringsliv og 
offentlig sektor

Slik gjør vi det:
Tar aktive valg mot det grønne skiftet

Samarbeider der vi kan – konkurrerer der vi må



Mål og strategier



Vekst gjennom bærekraftig bruk og forvaltning av Lofotens naturlige fortrinn 

Slik gjør vi det:

Gå foran i utvikling av god felles besøksforvaltning

Fremme framtidsrettet og innovativt landbruk

Støtte bærekraftig sjømatnæring og utvikling av fiskerinæringene



Utvikling og innovasjon gjennom god og riktig kompetanse 

Slik gjør vi det:
Bedre tilgangen på god og relevant kunnskap og kompetanse

Stimulere til forskning, utvikling og innovasjonskraft gjennom samskaping.

Ta i bruk mulighetene i ny teknologi og digital kompetanse

Fremme livslang læring

Felles fokus på rekruttering



Lofoten utvikles med trygge og framtidsrettede kommunikasjoner

Slik gjør vi det:
Felles og målrettet påvirkning for utbygging av sentrale transportårer 

Stimulere til fornybare løsninger som energikilde

Lofoten fremst og best på digital infrastruktur



Samarbeid et førstevalg

Slik gjør vi det:

Videreutvikle og styrke felles regionale møtearenaer, forum og nettverk.

Finne felles løsninger på felles oppgaver

Stimulere til samarbeid med offentlig og privat deltakelse

Utforske flere muligheter i nasjonale og internasjonale samarbeid



Medvirkning en selvfølge

Slik gjør vi det:

Dyrke god ytringskultur

God og tilgjengelig offentlig informasjon

Kjøre klare og ryddige prosesser

Gode og tilgjengelige møteplasser



Inkluderende Lofoten

Slik gjør vi det:

Arbeide aktivt med å gi alle samme muligheter til å utvikle seg, til å delta og til å 

bidra

Universell utforming som standard og verktøy

Ta hele samfunnet i bruk – fra service til felleskap



Sikre god samfunnsberedskap

Slik gjør vi det:

Ha gode og oppdaterte kartlegginger
Samarbeide om ressurser til beredskap
Utvikle felles planverk 
Fokus på stabil infrastruktur for telekommunikasjon og energi
Utvikle gode kommunikasjonsstrategier 
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Lofoten – De Grønne Øyene 2030



Visjon
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Framtidas Lofoten drives på fornybar energi, det er 
attraktivt å bo her og vi har et bærekraftig og 

livskraftig næringsliv. 

Vi vil bidra til å nå FNs klimamål



Vekststrategien skal:

Gi retning

Fremme samhandling

Vise tiltak som reduserer utslipp og fremmer vekst

Øke næringslivets konkurransekraft og redusere deres utslipp
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Seks programområder for utarbeiding av tiltak
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Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser

Nullutslipps transportsoner

Fornybart/utslippsfritt reisemål

Utslippsfritt kystfiske (fra kyst til marked)

Lavutslipp landbruk og havbruk

Lavutslipp luftfart/ El-fly



Oppfølging
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Klimaregnskap og klimabudsjetter

Arbeidsgruppene

Møteplasser

Kommunikasjon og forankring

Årlig klimarapport

Årlig rullering av strategien

Veikart



Hvordan forholder strategiene «Ett Lofoten» og «Lofoten De 
Grønne Øyene 2030» seg til hverandre?
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Strategiene bør ses i sammenheng

Sittende Lofotråd bør ha mulighet til å prioritere og peke ut 
veien neste ti år

Konklusjon
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Prosess for rullering



Hvordan sikre både langsiktighet og aktualitet?
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«Ett Lofoten» skiller ikke mellom: 
• Langsiktige og stabile mål som kjennetegner virksomheten 

(utviklingsarena, samarbeidsarena, påvirkning)

• Mer konkrete samfunnsutfordringer hvor forutsetninger kan endres og 
hvor det kan være behov for nye mål og tiltak
(miljø, infrastruktur og kompetanse)

• Bør det skilles mellom disse? 

• Bør vi prioritere ett eller flere satsingsområder?



Plan for revisjon
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Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Måloppnåelse siden sist

Se DGØ og Ett Lofoten i sammenheng

Gjennomgå struktur – lang sikt og kort sikt
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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 legges frem for vedtak for Lofotrådet 
under Lofotrådsmøte 2-2022.




