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Lofotrådet siden sist 
 
Juni 

MØTER 

9. JUNI: Seminar om grønne innkjøp i samarbeid med Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring (DFØ), Henningsvær 

9. JUNI: Fremvisning av bildeprosjekt DGØ, Christian Clauwers 

20. JUNI: Sluttkonferanse konseptutredning Vågan rådhus, Svolvær 

21. JUNI: Samarbeidsmøte med Sparebank 68 grader NORD 

28. JUNI: Samarbeidsmøte med Nordland fylkeskommune, seksjon for plan 
og ressursutvikling 

 

BREV OG UTTALELSER 

9. JUNI: Uttalelse om flytilbudet i Lofoten - ønske om flere avganger ml Bodø 
- Lofoten, FOT-rute til Tromsø og insentiver for grønnere luftfart. Sendt 
fylkestinget ved rådet og gruppeledere. Nestleder Anne Sand reiste til 
fylkesting Mo i Rana 12. juni og gav innspill på vegne av Lofoten om RTP og 
FOT-rutene. 

20. JUNI: Brev sendt Samferdselsdepartementet hvor Lofotrådet ber om 
møte med pol ledelse for å diskutere oppfølging av NTP for Lofoten knyttet 
til veg og lufthavn. Ikke fått svar. Purret 06. september. Fortsatt ikke svar. 

28. JUNI: Brev sendt Nærings- og fiskeridepartementet hvor det ble bedt om 
snarlig møte for å diskutere oppfølging av utbedringer av 
innseilingene/fiskerihavnene på Værøy og Røst. 

 

ANNET 

- Mottok støtte på kr 600.000,- fra NFK til gjennomføring av Forprosjekt 
materialstrømskartlegging 

- Støtte til Lofoten fra Enova for ladestasjoner på Alstad, Ramberg, Værøy og 
Røst 

- Støtte fra Klimasats (Miljødirektoratet) til ungdomsbuss Flakstad (45.000,-) 

- Programverktøy for lærlinger ble på bakgrunn av Lofotrådets henvendelse 
tatt opp som spørsmål i Nordland fylkesting og skal ses på av NFK.  

 

 

August 

MØTER 

15.-19. AUGUST: Arendalsuka. Leder, nestleder, daglig leder, klimarådgiver og 
programleder DGØ deltok sammen med partnerne Lofotkraft og Destination 
Lofoten under Arendalsuka. Eget arrangement i samarbeid med NFK som var 
godt besøkt med ca 80 deltagere - med mål om å posisjonere DGØ som nasjonal 
pilot. Klimarådgiver deltok i panelsamtale under et arrangement i regi av Cicero. 

22. AUGUST: Åpning av studiested Kabelvåg (Campus Lofoten). Lofotrådet deltok 
under åpning og hadde eget møte med universitetsledelsen. Signert ny 
samarbeidsavtale.   

29. AUGUST: Samferdselskonferanse under Høstvekka på Leknes 

29. AUGUST: Møte med statssekretær i NFD om fiskerihavnene på Værøy og 
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Røst 

31. AUGUST: Grønn energikonferanse under Høstvekka på Leknes 

 

ANNET 

- Lofotrådet fikk 11. august ny medarbeider i Maren Lundhaug, som i to år skal 
jobbe med prosjektet "Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen" 

- Lofotrådet fikk 3.2 mnok i støtte fra både Klimasats og Statsforvalteren i 
Nordland til regionalt arealregnskap og godtok tilsagnene til prosjektet. 
Innebærer ansettelse av prosjektleder i 100 % stilling i to år. 

 

 

September 

MØTER 

5. SEPTEMBER: møte med Nordland fylkeskommune om strategi for ung 
inkludering, Leknes rådhus 

5. SEPTEMBER: Møte med fylkesordfører, fylkesvaraordfører og gruppeledere på 
Nordland fylkesting, Leknes og Ballstad 

7. SEPTEMBER: Drivkraft- heldags samling i Henningsvær. Forskningsprosjekt for 
bedre medvirkning av ungdom og næringsliv i kommunenes arbeid med energi, 
klima og miljø. 

9. SEPTEMBER: Regionalt samferdselsmøte om kollektivtransport, i regi av 
Nordland fylkeskommune i Svolvær. 

13. SEPTEMBER: Landsmøte i Norges kystfiskarlag, Bodø 

16. SEPTEMBER: Regional samling for Nordlandsforskning og andre regionale 
forskningsinstitutter, Svolvær 

21. SEPTEMBER: Presentasjon av Lofoten - De Grønne Øyene for fylkesråd for 
kultur, plan og miljø - Svolvær 

28. SEPTEMBER: Samarbeidsmøte mellom Nord universitet, Vesterålen regionråd 
og Lofotrådet 

30. SEPTEMBER: Verksted om regionalt arealregnskap - pilotregion Lofoten - 
Svolvær 

 

BREV OG UTTALELSER 

- Lofotrådet støttet felles uttalelse med Vesterålen regionråd og 
Hålogalandsrådet om at regjeringen må sikre framdriften av Hålogalandsveien 

- Lofotrådet støttet uttalelse fra Vest-Finnmark regionråd til regjeringen om at 
kommunal sektors andel av Havbruksfondet ikke avkortes og korrigeres ved 
årets utbetaling fra Havbruksfondet og i Statsbudsjettet 2023. 

- Lofotrådet sendte brev til Nærings- og fiskeridepartementet og etterlyste 
fremdrift for pilotprosjekt besøksbidrag 

 

 

Oktober 

MØTER 

4. OKTOBER: Programstyremøte Lofoten - De Grønne Øyene 2030 

11. OKTOBER: politisk samrådsmøte for KVU transportløsninger i Nord-Norge og 
KVU for Nord-Norgebanen i Svolvær. 

18. OKTOBER: Samarbeidsmøte med Universitetet i Tromsø 
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ANNET 

- Lofotrådet og Lofoten De Grønne Øyene ble etter søknad innvilget støtte på 3.6 
mnok over tre år fra Nordland fylkeskommune. Midlene skal benyttes til en 
treårig prosjektstilling for å forsterke arbeidet med DGØ, særlig knyttet til 
kommunikasjon og programområde 2-6. 


