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Rullering av Ett Lofoten 
Strategisk plan for Lofotrådet 2022 - 2031 
 

Bakgrunn 

Lofotrådets første strategi, Ett Lofoten, ble vedtatt av Lofotrådet på Røst 12. juni 
2019 og er en langsiktig plan for Lofotrådets virksomhet i perioden 2019 - 2031.  

Tanken bak Ett Lofoten var at hvert Lofotråd kan bruke strategien som grunnlag 
for sine handlingsplaner og prioriterte områder. Sittende Lofotråd har fulgt 
rådet og ønsker gjennom denne rulleringen å formalisere sine prioriteringer 
gjennom å peke ut noen satsningsområder.  

Et av satsningsområdene har vært 2019-målet om "Vekst gjennom bærekraftig 
bruk og forvaltning av Lofotens naturlige fortrinn." Dagens Lofotråd har 
videreutviklet dette målet til det helhetlige programmet "Lofoten - De Grønne 
Øyene 2030" med en egen vekststrategi (2020) og veikart (2022) som er vedtatt 
i alle kommunene. 

I juni 2018 vedtok Stortinget ny kommunelov, og på denne bakgrunnen 
gjennomførte Lofotrådet en omorganisering fra regionråd til interkommunalt 
politisk råd høsten 2020.  Oppdraget er ikke vesentlig endret av den grunn, men 
beskrivelsen av formål og oppgaver er oppdatert i tråd med samarbeidsavtalen 
som i 2020 erstattet vedtektene.  

 

Prosess 

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

Under Lofotrådsmøte 5-2021 (sak 48/21) ble det presentert en plan for en enkel 
rullering av Ett Lofoten som innebar å se på behovet for oppdatering/endringer 
knyttet til nåsituasjonen i Lofoten, forholdet mellom Ett Lofoten og 
vekststrategien Lofoten - De Grønne Øyene 2030, måloppnåelse og 
struktur/disposisjon. Det skulle også 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 var klima, miljø og bærekraft - på 
bakgrunn av arbeidet med “Lofoten - de grønne øyene”. Et annet viktig 
satsningsområde som ble løftet frem var samferdsel og arbeidet med E10, ny 
flyplass og fiskerihavner. 

Daglig leder presenterte nytt forslag til disposisjon og videre arbeid med 
rullering av strategien for Arbeidsutvalget i AU-møte 10-22 24. mars. Det ble 
også gitt en løypemelding til Lofotrådet under Lofotrådsmøte 2-2022 21. april.  

 

 

 
 

  SAK   TITTEL   STED, DATO 

  34/22   Ett Lofoten -  
  rullering 
 

 Værøy,    
  02.06.2022 



 

 2 

Gjennomgang av disposisjon og endringer 

Disposisjon 

Den rullerte strategien har en ny disposisjon med to hoveddeler: 

1. Lofotrådet i Lofoten 

a. Lofotrådets formål, oppgaver og myndighet 

b. Lofotrådets verdigrunnlag 

c. Lofoten - et bilde av nåsituasjonen 

d. Framtidsbilde 

e. Forutsetninger og premisser 

2. Visjon, mål og strategier 

a. Visjon 

b. Satsingsområder 

c. Mål og strategier 

Del en, "Lofotrådet i Lofoten", beskriver Lofotrådets formål og oppgaver, samt 
verdigrunnlag. Delen gir også en beskrivelse av nåsituasjonen i Lofoten i 2022, 
lofotingenes blikk på framtida og viktige forutsetninger og premisser for å sette 
mål. 

Del to, "Visjon, mål og strategier", ser fremover gjennom å sette politiske mål 
gjennom en visjon, satsingsområder, mål og strategier. 

 

Kapittel 1 - Lofotrådets formål, oppgaver og myndighet 

Det nye kapitlet "Formål, oppgaver og myndighet" erstatter forrige versjons 
kapitler "Oppdraget" og "Rolle og rammer for virksomheten". Beskrivelsen er 
oppdatert fra tidligere vedtekter i tråd med omorganiseringen av Lofotrådet til 
interkommunalt politisk råd og Samarbeidsavtalen som ble vedtatt høsten 2020.  

 

Kapittel 2 - Lofotrådets verdigrunnlag 

Ny plassering i disposisjonen men ingen endringer. 

 

Kapittel 3 - Lofoten - et bilde av nåsituasjonen 

Oppdatert statusbeskrivelse på bakgrunn av nye tall fra SSB og nye utgaver av 
Indeks Nordland og Konjunkturbarometer for Nord-Norge. 

 

Kapittel 4- Framtidsbilde 

Ingen endringer 

 

Kapittel 5 - Forutsetninger og premisser 

Oppsummering av premissene som lå til grunn for "Ett Lofoten" og kort 
beskrivelse av nye forutsetninger i og med ny kommunelov og 
vekststrategi/veikart for Lofoten - De Grønne Øyene 2030.  

 

Kapittel 6 - Visjon 

Ingen endringer i visjonen.  

Opprinnelig strategi hadde i tillegg et overordnet mål: "Et livskraftig samfunnsliv, 
næringsliv og offentlig sektor", som skulle nås gjennom at Lofoten "tar aktive 
valg mot det grønne skiftet" og "samarbeider der vi kan - konkurrerer der vi 
må". Det overordnede målet foreslås kuttet i rullert strategi fordi det inngår i 
visjonen (livskraftig Lofoten) og fordi strategi for å oppnå overordnet mål 
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(grønne skiftet, samhandling) nå er synliggjort som satsningsområder. 

 

Kapittel 7 - Satsingsområder 

Tre mål fra opprinnelig strategi er pekt ut som satsingsområder: 

• Lofoten er pilot som konkurranskraftig og attraktiv lavutslippsregion 
gjennom samhandling 
Dette nyskrevne målet erstatter opprinnelig "verdiskaping gjennom 
bærekraftig bruk og forvaltning av Lofotens naturlige fortrinn". Både mål 
og strategier for å nå målene er omskrevet i samsvar med utarbeidet 
vekststrategi og veikart for Lofoten - De Grønne Øyene 2030. 

• Lofoten utvikles med trygge og framtidsrettede kommunikasjoner 
Ingen endringer i mål. Under "slik gjør vi det" er punkt to, "stimulere til 
fornybare løsninger som energikilde" byttet ut med " Ser grønn vekst og 
samferdsel i sammenheng" 

• Samarbeid et førstevalg 
Ingen endringer. 

 

Kapittel 8 - Mål og strategier 

Det er ikke gjort endringer av de fire målene: 

• Utvikling og innovasjon gjennom god og riktig kompetanse 

• Medvirkning en selvfølge 

• Inkluderende Lofoten 

• Sikre god samfunnsberedskap 

 

Oppsummering 

De primære grepene i rulleringen av Lofotrådets strategi Ett Lofoten er: 

• Utpeking av satsingsområder 

• Ny disposisjon 

• Integrasjon av strategi og veikart for Lofoten - De Grønne Øyene 2030 

• Integrasjon av omorganisering til interkommunalt politisk råd 

• Oppdatering av nåsituasjon i Lofoten 

 

Å jobbe med strategi innebærer å gjøre opp status, se fremover og prioritere. 
Det er hensiktsmessig at et slikt arbeid gjøres i begynnelsen av et nytt lofotråds 
periode, slik at sittende råd får et eieforhold til prosessen og mulighet til å sette 
kurs for eget arbeid. Dagens Lofotråd vil anbefale at et nyvalgt Lofotråd setter i 
gang en revisjon av Ett Lofoten i starten av perioden. 

 

Innstilling til vedtak 

1. Lofotrådet vedtar forslag til rullert strategisk plan for Lofotrådet 2022 – 
2031 «ETT LOFOTEN».  

2. Planen oversendes medlemskommunene til orientering i kommunestyre 
eller formannskap. 

3. Lofotrådet anbefaler nytt Lofotråd om å revidere Ett Lofoten i starten av neste 
valgperiode 

 

 


