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Plan for revisjon

27.04.2022 Tittel på presentasjon

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Måloppnåelse siden sist

Se DGØ og Ett Lofoten i sammenheng

Gjennomgå struktur – lang sikt og kort sikt





Ny disposisjon

27.04.2022 Tittel på presentasjon

Del 1: Lofotrådet i Lofoten

Hva er Lofotrådets formål (oppdrag), rolle og rammer for virksomheten

Lofotrådet verdigrunnlag

Nåsituasjon – Lofoten i 2022

Framtidsbilde

Rammer og premisser (FN sine bærekraftsmål + planer og rammer til 
grunn for Ett Lofoten)



Ny disposisjon

27.04.2022 Tittel på presentasjon

Del 2: Visjon, mål og strategier

Overordnet mål

Satsningsområder 2022-2023

Langsiktige mål





Del 1: Lofotrådet i Lofoten

Rolle, rammer og verdigrunnlag for virksomheten

27.04.2022 Tittel på presentasjon

Samarbeidsavtalen

Lofotrådet som utviklingsarena, samarbeidsarena og påvirkningsagent

Verdier: Raushet, respekt, felles tilhørighet og lojalitet



Videre del 1: Lofotrådet i Lofoten

27.04.2022 Tittel på presentasjon

Nåsituasjon Lofoten 2022 – oppdateres og strammes opp; befolkning, 
næring, kompetanse, infrastruktur

Framtidsbilde – «jakten på Lofoten» (beholdes)

Havet, folk, utsikten og vårres unga

Rammer og premisser – henvises til premisser fra Ett Lofoten + løfte frem 
FNs bærekraftsmål
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Del 2: Visjon, mål og strategier 

La stå!



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

Foreslås kuttet
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Satsningsområder
- Lofoten – De Grønne Øyene 2030

- Samferdsel og infrastruktur

- Samhandling



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

Oppdateres!



Lofoten er pilot som konkurransekraftig og attraktiv lavutslippsregion gjennom 
regional samhandling mellom kommuner, befolkning og privat næringsliv

Slik gjør vi det:
Følger opp veikartet for Lofoten – De Grønne Øyene 2030 gjennom å jobbe aktivt med overordnede 

mål og programområdene

Realiserer potensialet som ligger i samhandling

Legger til rette for aktiv ungdomsmedvirkning og engasjement

Oppdatert etter 
veikartet!



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 – kuttes?

Nytt forslag: Ser grønn vekst og samferdsel i sammenheng

Lofoten fremst og best på digital infrastruktur

La stå!



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
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Langsiktige mål



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



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 



Er det behov for revisjon av Lofotrådets strategier, hvor ofte 
bør revisjonen gjøres og når?

Lofotrådets strategi bør revideres hvert fjerde år ved 
konstituering av nytt Lofotråd. 

27.04.2022




