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SAMMENDRAG:
Lofotrådet (interkommunalt politisk råd for kommunene Vågan,
Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst) tok i desember 2019
initiativ til et forprosjekt for å definere mål og tiltak for et hovedprosjekt.
Hovedprosjektets formål er utvikling av kunnskap og løsninger for
regionen Lofoten som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og
omstilling til lavutslippssamfunnet. Formålet har vært å etablere et bredt
forankret regionalt flerårig utviklingsprosjekt (program) som bidrar til
at man når FNs klimamål, og samtidig sikrer at Lofoten i fremtiden er et
fornybart samfunn og et grønt attraktivt reisemål for turister og andre
tilreisende. Lofotrådet har forankret sitt arbeid i FNs bærekraftsmål i
strategisk plan ”ETT Lofoten” for perioden 2019-2031 (se www.lofotradet.
no).
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Elisabeth Mikalsen (Røst kommune), ordfører Susan Berg Kristiansen (Værøy kommune),
ordfører Frank Johnsen (Vågan kommune), ordfører Trond Eivind Kroken (Flakstad
kommune) og ordfører Lillian Rasmussen (Moskenes kommune). Foto: Espen Mortensen

« Vi skal forme fremtidens Lofoten i et grønt perpektiv »

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

Lofotrådet: Leder Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune), nestleder ordfører

1. BAKGRUNN OG FORMÅL
Lofotrådet søkte våren 2020 om midler til forprosjekt for
klimagassreduserende tiltak i regi av Lofotrådet, støttet opp av det
interkommunale klimanettverket i Lofoten. Målet med forprosjektet var
å definere mål og tiltak for et hovedprosjekt for utvikling av kunnskap
og løsninger for regionen Lofoten som bidrar til reduksjon i utslipp av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.
Formålet var å etablere et bredt forankret regionalt flerårig
utviklingsprosjekt (program) som skulle bidra til at man når FNs klimamål,
og samtidig sikre at Lofoten i fremtiden er et godt bosted, og et grønt
attraktivt reisemål for turister og andre tilreisende. Lofotrådet har
forankret sitt arbeid med FNs bærekraftsmål i strategisk plan ”ETT
Lofoten” for perioden 2019-2031 (se vedlegg).
Lofoten har enorm vekst i reiselivet og et viktig spørsmål har derfor vært
hvordan man i fremtiden kan balansere fortsatt vekst i reiselivet frem
mot 2030, samtidig som man ivaretar at Lofoten i 2030 er et attraktivt
sted å bo for Lofotens 24 000 innbyggere. Lofotens 6 ordførere ønsker
gjennom Lofotrådet å være i forkant av denne utviklingen og bidra til å
forme fremtidens Lofoten i et grønt perspektiv.
Lofotrådet har derfor satt seg et mål om et Lofoten i 2030 som er
et fornybart samfunn, et attraktivt bosted med et bærekraftig og
livskraftig næringsliv, en bærekraftig reiselivsdestinasjon, og et nasjonalt
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utstillingsvindu for bærekraftig turisme i 2030.
Formålet med forprosjektet har vært å følge opp denne politiske
beslutningen med å samle alle relevante aktører i offentlig og privat
sektor i regionen i et felles hovedprosjekt for å nå målet om «Lofoten
2030- de grønne øyene».
Tanken har vært å samle regionen til en helhetlig strategi med et felles
strategisk målbilde der man i 2030 skal kunne reise til Lofoten og forflytte
naturen. Forprosjektet skulle også bidra til å samle en del eksisterende
prosjekter og mål i en overordnet strategisk plan for utvikling av Lofoten.
For å møte utfordringene regionalt har Lofotrådet som et første steg
etablert et partnerskap om ”de grønne øyene” med Lofotkraft Holding AS
og Destination Lofoten AS som ble lansert på Lofotkonferansen i Svolvær
25 februar 2020 der næringsminister Iselinn Nybø var tilstede.

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

seg fra Fiskebøl til Røst ”helgrønt” med minimalt utslipp og slitasje i

2. TILSKUDD FRA KLIMASATS
Miljødirektoratet uttaler i tilskuddsbrevet til Lofotrådet (19.06.2020):
“Det kommunale Lofotrådet, bestående av kommunene Vågan,
Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, søker forprosjektstøtte
for å utvikle et hovedprosjekt om utvikling av kunnskap og løsninger
som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Lofotkommunene har mål om at Lofoten i 2030
er et lavutslippsbosted og lavutslippsreiselivsdestinasjon, og at Lofoten
skal bli et nasjonalt utstillingsvindu for bærekraftig turisme. I søknaden
er det ønske om at opplevelser og tjenester som tilbys i Lofoten skal være
dokumentert/sertifisert som miljøvennlige med minimale klimautslipp.
Formålet med forprosjektet er å følge opp målene ved å forberede og
samle alle relevante aktører i offentlig og privat sektor i regionen til et
bredt forankret, flerårig hovedprosjekt.
Miljødirektoratet vurderer det som positivt at de seks kommunene
har tydelige ambisjoner for lave klimagassutslipp og vil rigge et
prosjekt der private aktører i regionen jobber i tett samarbeid med
kommunene om omstilling til lavutslippssamfunnet. Støtte til prosjektet
vil bidra til å styrke og konkretisere fokuset på klima ytterligere i dette
samfunnsutviklingsprosjektet. Støtten dekker inntil 50 % av kommunens
kostnader knyttet til tydelig klimarelatert arbeid med klimagassreduksjon
på kort og lang sikt i forprosjektet, oppad begrenset til 300 000 kr.”
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3. KLIMAGASSUTSLIPP I LOFOTREGIONEN
Datagrunnlag hentet fra grafisk framstilling fra klimanettverkets
statistikk

ANTALL
KOMMUNE

PROSENTVIS ENDRING

”UTSLIPP I 2019

UTSLIPP PER

AREAL [KM2]

I UTSLIPP (2018-19)

[TONN CO₂-EKV]”

INNBYGGER

Røst

498

10

-11,8

12 068

24,2

Værøy

728

19

-7,7

10 034

13,8

Moskenes

1 015

119

-3,3

14 975

14,8

Flakstad

1 272

178

-0,2

8 749

6,9

Vestvågøy

11 433

425

-3,7

48 544

4,2

Vågan

9 608

479

-2,4

42 219

4,4

Lofoten

24 554

1 230

-4,1 %

136 588

5,6

241 235

38 155

-2,8

3 034 242

12,6

Nordland

Klimagassutslipp og nøkkeltall for Lofotregionen 2019 (kilde: Miljødirektoratet)

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

INNBYGGERE

4. PROSJEKTORGANISASJON FORPROSJEKT
“LOFOTEN 2030- DE GRØNNE ØYENE”
Lofotrådet er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst,
Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av
ordførere i de 6 kommunene. Rådet arbeider med felles utfordringer på
vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid
som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlig
sektor i regionen.

Programstyret
Våren 2020 ble det besluttet å etablere et programstyre for forprosjektet
bestående av 2 representanter for hver av partnerne (Lofotrådet,
Lofotkraft og Destination Lofoten):

Lofotrådet
•

Leder i Lofotrådet ordfører Remi Solberg (Vestvågøy)

•

Nestleder i Lofotrådet ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst)

Lofotkraft
•

Adm. Dir. Arnt Winther

•

Nettsjef Pål Martinusen

Destination Lofoten
•

Styreleder Eivind Holst

•

Styremedlem Lisa Blom (Daglig leder Nyvågar Rorbuhotell/
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Classic Norway)

Sekretariat
•

Hanne Ulrichsen, Daglig leder Lofotrådet

•

Randi Lervik, Prosjektleder elektrifisering, Lofotkraft Muligheter

•

Line Renate Samuelsen, Reiselivssjef, Destinasjon Lofoten

•

Ingrid Slungaard Myklebust, Klimarådgiver, Lofotrådet

Lofotrådet

Destinasjon Lofoten

Samarbeidspartner nr 2

Programstyret

Samarbeidspartner nr 3

Sekretariat

Programstøtte

Samarbeidspartner nr 1

Informasjon

Samarbeidspartner nr 4

Samarbeidspartner nr X

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

Lofotkraft

5. RÅDMANNSUTVALGET
Lofotens 6 kommunedirektører/rådmenn utgjør Rådmannsutvalget
i Lofoten som møtes månedlig. Daglig leder i Lofotrådet er sekretær
for Rådmannsutvalget. Det ble tidlig i forprosjektet understreket
fra Rådmannsutvalget at man måtte unngå å etablere en parallell
prosjektstruktur på siden/utenfor den kommunale strukturen.
Rådmannsutvalget har derfor vært løpende orientert om forprosjektet og
også deltatt på en workshop i regi av Lofotrådet. Etter at forprosjektet
hadde fått politisk enighet i de 6 kommunene v/Lofotrådet, ble det i siste
fase av forprosjektet besluttet å integrere prosjektet i den kommunale
strukturen ved at de 6 programrådene i vekststrategien ble fordelt på de
6 kommunene, der de respektive rådmenn/kommunedirektører skal lede
hver sin arbeidsgruppe.

6. INTERKOMMUNALT KLIMANETTVERK I
LOFOTEN
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(Værøy kommune), Martine Horn Gjernes (Vestvågøy kommune), Erica Nielsen (Vestvågøy
kommune), Tonje Brekken (Moskenes kommune), Tim Tomkins Moseng (Nordland
Fylkeskommune) (bak), Kurt Atle Hansen (Flakstad kommune), Silje Grande Henriksen
(Vågan kommune), Samfunnsplanlegger Heidi Bergsli (leder i klimanettverket/ Vestvågøy
kommune, Charlotte Lassen (Nordland fylkeskommune)

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

Klimanettverket på Røst juni 2019: Tom Ragnar Pedersen (Røst kommune), Nikolai Hansen

Klimagassutslipp i Lofotregionen 2009-2019
og scenarier for utslippskutt

Målscenario "Taktskifte": 15% reduksjon i 2025. 40% reduksjon i 2030 (ift. 2009)
Målscenario "Veiviser": 20 % reduksjon i 2025. 55% reduksjon i 2030 (ift. 2009)

Vågan

Vestvågøy

Flakstad

Moskenes

Værøy

Røst

160 000

140 000

15 %

8

120 000

20 %

100 000

tonn CO2e

40 %

80 000

60 000

55 %

40 000

2009

2015

2019

2025

2030

Kilde: Miljødirektoratet

Figuren viser to ulike scenarioer: Alt. 1. Scenario ”TAKTSKIFTE”, med mål om 40% reduksjon av klimagassutslippene i Lofotregionen fram mot 2030 ift. 2009-nivå. Scenario 2:
Scenario ”VEIVISER”, med mål om 55% reduksjon av klimagassutslippene i Lofotregionen
i 2030 ift. 2009-nivå.

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

20 000

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra
Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019.
Klimanettverk Lofoten ble etablert i april 2018, med en
plannettverkssamling om kommunenes klimaarbeid. Der identifiserte
Fylkesmannen i Nordland flere felles utfordringer for Lofotkommunene:
•

behov for revisjon av klimaplaner; kommunene har bare delvis
etterkommet krav til vurdering av klimatiltak i planleggingen

•

behov for ny og oppdatert statistikk

•

behov for å finne nye muligheter for beregning av tiltak

•

samarbeid om klimatiltak.

Målet med nettverket er å styrke klimaarbeidet i Lofoten, gjennom
fokus på kunnskap, kompetanse og samarbeid som steg mot en mer
grønnoffensiv region. Derfor har deltakelsen fra Nordland fylkeskommune
og Fylkesmannen i Nordland i nettverket vært viktig, i tillegg til samarbeid
med Lofotrådet, Lofotkraft, Destination Lofoten og næringsforeningene i
Lofoten.

I klimaarbeidet har Lofotkommunene forskjellige
utfordringer og mange muligheter. Utslippskildene er i stor
grad like, og kommunene trenger regionale løsninger for å
få til utslippsreduksjon i eget klimaregnskap. Kommunene
har ulik kompetanse og kapasitet til å utføre planarbeidet.
Nettverket har en bred faglig sammensetting, og hjelper
hverandre til å drive planarbeidet fram.
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I 2019 utviklet nettverket et stort kunnskapsgrunnlag med blant
annet oversikt over kommunale og regionale klimagassutslipp (kilde:
Miljødirektoratet) som kommunene og Lofotrådet har hatt stor nytte
av i forprosjektet Lofoten 2030- De grønne øyene. Klimanettverket
jobbet høsten 2019 for at klimaplan skulle prioriteres i de respektive
kommunenes planstrategi.

Klimanettverket har også bidratt til arrangementer under Grønn
Energiuke Lofoten som fant sted i Lofoten i oktober 2020. Nettverket
møtes jevnlig, for faglig diskusjon og påfyll, årlige studieturer (utgikk i
2020 grunnet COVID19) og støtter Rådmannsutvalget og Lofotrådet i
deres arbeid.

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

I 2020 ble kunnskapsgrunnlaget presentert i de 6
kommunestyrene som del av forprosjektet for å gi
kommunene informasjon om status i den enkelte kommune
og et utgangspunkt for videre klimaarbeid og konkretisering
av tiltak.

7. LOFOTEN 2030

2019

– DE GRØNNE ØYENE

DES
12.12

STEGENE PÅ VEIEN

Lofotrådet. AU-møte 1 - 2020
Vedtak: “Konseptet tas til
orientering. Sekretariatet gis
fullmakt til å videreutvikle
skissen for å sende inn søknad
om midler fra KLIMASATS/Miljødirektoratet innen 15. februar
2020”.

MAR

FEB
13.02

*Presentasjon av De Grønne
Øyene for Fylkesrådet i
Nordland.
*AU-møte 4- 2020. Vedtak:
Søknad til KLIMASATS godkjent.

2020

JAN
06.01

Lofotrådet. AU-møte 1 - 2020
Vedtak: Konseptet videreutvikles
av sekretariatet i samarbeid
med Lofotkraft og Destinasjon
Lofoten.

25.-26.02
*Lofotkonferansen

Lansering av Partnerskap og
forprosjekt sammen med
Lofotkraft og Destinasjon
Lofoten.
*Orientering for Næringsminister
Iselinn Nybø.

APR

MAI
28.05

Tilskudd fra Fylkesmannen i
Nordland. 350 000,- kr. Stilling
som Klimarådgiver.

JUN
11.06

Lofotrådsmøte 3 - 2020 Værøy.
Presentasjon av status for
Lofotrådet og for Fylkesmannen i
Nordland.

16.06

*Orientering for Kommunestyret i
Flakstad. *Orientering for
Kommunestyret i Moskenes.

SEP

10

19.06

Tildeling av 300 000,- forprosjektmidler KLIMASATS/Miljødirektoratet.

01.09

Orientering for Vågan næringsforening.

02.09

AUG

Orientering for Fylkesråd for
Næring Linda Haukland.
Orientering for NHO Nordland.

08.09

Programstyremøte, Svolvær.

09.09

Orientering for Kommunestyret
på Røst. Orientering for Bodø
kommune v/ordfører.

JUL
07.07

26.08

Orientering for Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen
(H) - Nordland.

Samtale med Statsminister Erna
Solberg

14.09

Orientering for Kommunestyret i Vågan.

22.09
23.09

Workshop med ordførere, Nusfjord.

OKT
14.10

Presentasjon Footprint
Consulting.

15.10

Orientering for Rådmannsutvalget.

19.-22.10

Grønn energiuke i Lofoten.

20.10

Orientering for Kommunestyret
i Vestvågøy.

23.10

Workshop del 2 med Lofotrådet
og Partnerskapsstyret, Svolvær.

29.10

Orientering for Kommunestyret
på Værøy.

NOV
04.11

Presentasjon for Lofoten
Næringsforum.
Orientering for Nordland
Fagskole / Reiseliv.

13.11

Tilsagn fra Nordland Fylkeskommune. Kr 300 000,- i forprosjektmidler.

DES
03.12

Programstyremøte Svolvær.

04.12

Orientering for Universitetet i
Tromsø.

08.12

Orientering for Lofoten
Avfallsselskap (LAS).

16.11

09.12

19.11

10.12

Orientering for Sparebank 68°
Nord.
Orientering for NORD Universitet.

20.11

Workshop 3, ordførere, Svolvær.
Innspill til vedtaksdokument og
gjennomgang av handlingsplan.

26.11

Innspill til behandling av
Statsbudsjettet oversendt.

Grønn frokost for næringslivet i
Vågan, Svolvær.
Behandling av konsept og
handlingsplan av Lofotrådet .
Vedtak av vekststrategi for
Lofoten. Vedtaksdokument
godkjent. Svolvær.

2021

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

*Orientering for Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Leknes.
*Engasjement av Footprint Consulting.

8. STØTTESPILLERE
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Værøy
Næringsforening

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

Forprosjektet har i løpet av perioden samlet alle relevante aktører i
offentlig og privat sektor i regionen. Det har vært gjennomført med
jevnlige møter, dialog og workshops. Det er også initiert samarbeid med
akademia og forskningsmiljø (Universitet i Tromsø, Nordlandsforskning og
NORD Universitet, samt Norsk Institutt for Naturforskning/NINA), hvilket
allerede har resultert i flere samarbeidsprosjekter.
25-26 februar 2020 arrangerte Lofotrådet sammen med Destination
Lofoten «Lofotkonferansen 2020» i Svolvær der partnerskapet om de
grønne øyene ble lansert med næringsministeren tilstede. Konferansen
samlet politisk og administrativt nivå, ved at hele Lofotrådet (ordførere,
varaordførere, rådmenn, opposisjonpolitikere) deltok sammen med
utvalgte kommunalsjefer, og store deler av næringsliv og reiselivsaktører
fra Lofoten. Innovasjon Norge Reiseliv, Virke Reiseliv og NHO Reiseliv
deltok også.
8. september. Møte i Programstyret.
20-23 oktober arrangerte forprosjektet i samarbeid med Lofotkraft og det
interkommunale klimanettverket i Lofoten en regional konferanse med
tittel «GRØNN energiuke». Dette var en firedagers seminarserie om grønn
energi i byggsektoren, grønne løsninger i Lofotens fiskevær, grønn energi,
omstilling og innovasjon i havna med god deltakelse og meget positive
tilbakemeldinger i etterkant. Seminarserien ble gjennomført delvis
digitalt pga. COVID-19, men avholdt på ulike steder i Lofoten (Leknes,
Ramberg, Stamsund og Svolvær) for å sikre geografisk spredning og
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kompetansepåfyll i regionen.
3. desember. Møte i programstyret.
31. desember. Prosjektslutt

9. KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING
Det har gjennom hele prosjektperioden vært jobbet aktivt med
med ulike presentasjoner av prosjektet for informasjonsdeling, dialog
og forankring. For å sikre god kommunikasjon ble det ved prosjektstart
utarbeidet en visuell profil for prosjektet. Lofotrådet engasjert tidlig i
prosessen et lokalt designbyrå (SISU DESIGN AS) som holder til i Lofoten
for utvikling av en visuell identitet for prosjektet med egen logo. Mye
av den eksterne kommunikasjonen og informasjonsformidlingen har vært
via digitale flater. Det har derfor vært svært viktig med en egen logo,
samt en digital mal for bruk ved presentasjoner.

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

informasjonsspredning og involvering. Det er gjennomført over 100 møter

Etablering av eget nettsted for forprosjekt:
www.degronneoyene.no
Designet av SISU Design AS (Svolvær) og driftes lokalt av NAUST
INTERAKTIV AS (Svolvær). God plattform for informasjonsdeling. Det er
også opprettet kontoer for de grønne øyene i sosiale media (Facebook,
Instagram), der det fortløpende har vært lagt ut informasjon om
forprosjektet.

Konferanser
Det er gjennomført 3 konferanser/seminar/frokostmøte i perioden:
•

Lofotkonferansen, Svolvær, 25-26 februar 2020

•

Grønn Energiuke, Lofoten, 19-22 oktober 2020

•

GRØNN FROKOST, Svolvær, «Muligheter for næringslivet på De
Grønne Øyene» 11 desember 2020

Orienteringsmøter for kommunene
I utviklingen av forprosjektet har Lofotrådets daglig leder sammen
med leder for klimanettverk Lofoten presentert prosjektet for alle
kommunestyrene i Lofotens 6 kommuner:
•

Vågan 14 september 2020

•

Vestvågøy 20 oktober 2020

•

Flakstad 16 juni 2020

•

Moskenes 16 juni 2020

•

Værøy 29 oktober 2020

•

Røst 9 september 2020
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Orientering for næringslivet
Forprosjektet har hatt orienteringsmøter med de 4 næringsforeningene
i regionen Lofoten, som alle har takket ja til å gå inn som
samarbeidspartnere i prosjektet og ønsker å være med videre i et
hovedprosjekt. Samarbeidet mellom regionrådet og næringsforeningene
er styrket som en direkte følge av forprosjektet.
Vågan Næringsforening

•

Vest-Lofoten Næringsforening

•

Værøy Næringsforening

•

Røst Næringsforening

For å få engasjert næringslivet i Lofoten i prosjektet arrangerte
Lofotrådet sammen med Vågan Næringsforening GRØNN FROKOST«Muligheter for næringslivet på De Grønne Øyene» i Svolvær 11 desember
2020, der 12 spesielt invitert bedrifter deltok.

Innspill til partiprogrammer og statsbudsjettet 2021
Det ble i november 2020 oversendt innspill til de ulike programkomiteene
(fylket og nasjonalt) for å få omtale av prosjektet i partiprogrammene og
omtale av prosjektet i statsbudsjettet 2021.

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

•

Avisoppslag
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10. KOMPETANSEBYGGING
I tillegg til læring gjennom eget arbeid, så har Lofotrådet
bygd kompetanse gjennom innhenting av fagekspertise i
prosjektgjennomføringen.

I september 2020 ble det tydelig at det var behov for
ekstern kompetanse for å spisse/konkretisere prosjektet
ytterligere for å komme i mål med et vedtaksdokument som
svarer ut nasjonale mål.
Derfor ble Footprint Consulting AS (etter anbudsrunde) i siste fase
av forprosjektet innleid som fagkompetanse på grønn omstilling og
prosessdriver for Lofotrådet i utviklingen av en vekststrategi og et
handlingsprogram for prosjektet.
Footprint har bred erfaring på lønnsom grønn omstilling og bidrar
til at bedrifter og organisasjoner klarer å ta ut effekten av arbeidet
med klima- og miljøarbeid på en måte som styrker deres posisjon
og lønnsomhet. Det er grundig dokumentert at selskaper med et
tydelig samfunnsengasjement tiltrekker seg de beste ansatte,
mer langsiktige investorer, de utvikler sterkere kulturer, de oppnår
mer med myndighetene, og de foretrekkes av kundene. Også
markedsføringsmidlene får større effekt når de koples på relevante
problemstillinger som berører og engasjerer målgruppene.
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Footprint har vært en viktig prosessdriver i siste fase og har en viktig rolle
som informasjonsspreder fordi de deler erfaringer fra vårt prosjekt videre
til andre kunder og miljø nasjonalt.

En 3-årig prosjektstilling som klimarådgiver for Lofotrådet
ble tilsatt medio november 2020. Klimarådgiveren skal bidra
til fremdrift i klimaplanarbeidet i de enkelte kommunene i
Lofoten, styrke det regionale klimasamarbeidet og utvikle
samarbeidet med næringslivet i regionen.

kompetanse og bevisstgjøring innenfor klima, herunder også klimafaglig
kompetanse, klimaarbeid, klimarisiko, klimaregnskap, klimastrategi,
klimatiltak, m.v. Et mål var å konkretisere på hvilken måte Lofotregionen
kan bidra og være en drivkraft til å nå de nasjonale målsetningene
innenfor klimagassreduksjoner, samtidig som grønn konkurransekraft
styrkes. Kompetansenivået måtte bygges, først internt i egen
organisasjon (Lofotrådet) og deretter bredt.
Gjennom å sette klima og bærekraft som prioritert fokus i arbeidet til
Lofotrådet over de siste 12 måneder, ble kompetanse bygget steg for
steg. Viktige steg på veien:
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Det var ved oppstart av forprosjektet et uttrykt behov for å bygge

•

Daglig leder i Lofotrådet har dedikert mye tid og fokus til koordinering
og utvikling av forprosjektet, herunder også kompetansebygging og
forankring i og utenfor Lofotrådet.

•

Samspillet i Lofotrådet og med Rådmannsutvalget har vært en kritisk
suksessfaktor, og er ivaretatt gjennom en betydelig arbeidsinnsats,
god prosjektplanlegging og -gjennomføring, fleksibilitet og dialog, og
ikke minst takket være gjensidig tillit, vilje og evne til samarbeid og å
få ting til.

•

Samarbeid med det interkommunale klimanettverket i Lofoten for
forståelse og diskusjon av utslippstall

•

Etablering av et programstyre, for et formalisert samarbeid mellom
tre partnerne som er viktige samfunnsaktører og premisssgivere i
Lofoten: Lofotrådet, Lofotkraft Holding og Destination Lofoten.

•

Involvering og kompetansedeling gjennom dialog, møter, workshops,
med programrådets medlemmer og etter hvert tilknyttede
samarbeidspartnere.

•

Engasjeringen av Footprint Consulting bidro positivt i arbeidet med
å få konkretisert siste fase i form av en vekststrategi, både med sin
klimafaglige og strategiske kompetanse og sin kompetanse som
prosessdriver.

•

Engasjeringen av klimarådgiver tilførte kompetanse i
forprosjektets sluttfase, og vil være en viktig ressurs framover for
kompetansebygging og operasjonalisering av vekststrategien.

11. SAMARBEIDSPROSJEKTER:

16

Lofotrådet og samarbeidspartnere har i tilknytning til forprosjektet
«Lofoten de Grønne Øyene» (DGØ) i løpet av 2020 involvert
seg i, og dedikert egeninnsats til, flere planlagte/ igangsatte
samarbeidsprosjekter innen FoU og innovasjon, som skal bidra til
kompetansebygging for hvordan bidra til å være drivende i det grønne
skiftet. Prosjektgjennomføring avhenger av offentlig støtte.
Positivt tilsagn er foreløpig mottatt for 3 av 5 prosjekt. Disse prosjektene
framover, samt en kanal for informasjonsspredning utover til
samarbeidspartnere og målgruppene for de ulike prosjektene. Eksempler
på prosjekter der DGØ er involvert:
a)

DRIVKRAFT (aktivt prosjekt). Et FoU-samarbeid mellom

Senja kommune (prosjekteier), Lofotrådet, Vestvågøy, Vågan og
Universitetet i Tromsø, med formål å finne nye måter å samarbeide
med ungdom og næringslivet på i klimaplanleggingen. Et
nederlandsk forskningsmiljø og Nordavind utvikling bidrar også.
Prosjektet mottok 5,45 MNOK i støtte fra Forskningsrådet i desember,
2020. Prosjektperiode: 2021-2025. (INNVILGET STØTTE)
b)

SAMTRANS (forprosjekt, søknad om Fou-midler til behandling

Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

vil være en viktig kilde for økt kompetanse til prosjektet (les: regionen)

i Forskningsrådet). Samarbeid mellom Nordlandsforskning,
Nord Universitet, Nordland Fylkeskommune, NARFU (Northern
Federal Arctic University), Lofotrådet, m.fl. Forprosjekt med
formål å kartlegge muligheter og utfordringer for hvordan
bedre samordning av transportplanleggingen transportbehov i
Nordland og Arkhangelsk region i Russland kan bidra til utvikling av
lokalsamfunnene og reiselivsnæringen i nord, samt bidra til reduksjon
av klimagassutslipp. Forprosjektet mottok 18. desember 2020
støtte på kr 340 000,-. Prosjektperiode 1. mars til 31. desember 2021
(INNVILGET STØTTE)
c)

Lofotodden Nasjonalpark «Waste Project»- samarbeid

med NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). 2 år prosjektperiode.
145 000,- fra Miljødirektoratet. (INNVILGET STØTTE).
d)

ENOVA Konseptutvikling for Svolvær sentrum.

e)

Peter A. Hjort-seminaret: Peter F. Hjort-seminaret er et

initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid
mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT Norges
arktiske universitet. Seminaret er en møteplass der næringsrettede
problemstillinger drøftes, og der grunnlaget for verdiskaping og
innovasjon legges gjennom kunnskapsutveksling, nettverksbygging
og samarbeid. Lofotrådet har inngått samarbeid med UiT for deling
av kompetanse, og skal blant annet være vertskap for et seminar i
Lofoten 23. mars.
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Initiativ til Bedriftsnettverk for grønn
konkurransekraft (pilot Vågan): I samarbeid med Vågan
f)

Næringsforening har DGØ tatt initiativ til å etablere et
bedriftsnettverk for grønn konkurransekraft for næringsliv i
kommunen. Det er signalisert positiv interesse for næringslivet
for dette. Etableringen er i startgropa, og vil forutsette støtte
fra Innovasjon Norge. Formålet vil være å styrke bevissthet og
kompetanse i næringslivet i Vågan for hvordan styrke sin grønne
og offentlig næringsliv dedikert til dette formålet. Tanken er at et
bedriftsnettverk for grønn konkurransekraft i Vågan kan være en pilot,
som vil gi nyttig erfaringsbygging for de øvrige næringsforeningene til
etablering av flere tilsvarende i regionen for øvrig.
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konkurransekraft framover, og etablere en samspillsarena for privat

12. BARRIERER OG UTFORDRINGER
I løpet av forprosjektfasen fremkom følgende utfordringer og barrierer:

Det er avdekket et behov for strukturelle endringer
i kommunens virksomhet, eksempelvis for å få
klimahensyn inn som en integrert del av offentlige
anskaffelser. Det jobbes med idéen å utarbeide og
implementere en grønn anskaffelsesstrategi, hvilket vil
fordre kompetansebygging og ressurser framover.
•

Det er behov for å jobbe videre med bevisstgjøring,
kompetansebygging, samarbeid og konkretisering av hvordan en skal
jobbe med klima både i offentlig og privat næringsliv, og bygge grønn
konkurransekraft for framtiden, samt bygge robusthet og redusere
sårbarhet for klimarisiko.

Med kompetansebygging og bevisstgjøring har viljen til
å handle økt i kommunene.
Samtidig har manglende ressurser i form av tid, penger og
kompetanse blitt en synlig barriere for handling. Denne forskjellen er
også betydelig mellom de minste og mellomstore kommunene. Det
positive løftet som offentlig støtte til prosjekter og initiativ gir er ikke
bare en avgjørende faktor som utløsende for prosjektet, men det er
også en positiv bekreftelse på at en jobber med noe fundamentalt
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viktig. Det gir en positiv drivkraft som vi ser ringvirkninger utover
prosjektet.
•

Det er avdekket flere barrierer og utfordringer, noen også
utenfor kommunenes handlingsrom. Manglende infrastruktur for
elektrifisering av transport og ladestruktur både til sjøs og på land er
et av disse.

•

Vedtaksstruktur og -prosess i kommunene kan være både positivt
utfordrende og krevende for blant annet beslutning og framdrift. I
dette har Lofotrådet vist seg som et viktig politisk samarbeidsorgan
som katalysator for forankring, prioritering, samhandling og framdrift.
Det er avdekket en manglende kobling mellom økonomisk budsjett og
klimamålsetninger i kommunen.

Vågan kommune gjort et viktig grep for å gjøre
noe med dette i 2020, og etablerte som første
kommune i Lofoten et klimaregnskap og budsjett for
2021 vedtatt i desember 2020. Dette ble gjort med
faglig støtte gjennom deltakelse i Oslo kommunes
klimasatsprosjekt for utarbeidelse av nasjonal veileder
for klimabudsjettering.
•

Lofotrådet har en felles intensjon om at alle Lofotkommunene skal
etablere klimaregnskap og -budsjett for 2022. Dette vil gi et viktig
kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med prioriteringer og
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•

resultater fra klimaarbeidet i regionen framover.
•

Fra 12 mars 2020 har COVID-19 vært delvis en barriere for prosjektet
fordi noe av aktivitetene våren 2020 måtte forskyves i tid. I tillegg
ble det både av daglig leder i Lofotrådet, ordførere og rådmenn
brukt betydelige ressurser fra mars til 1 juni på håndteringen av
COVID-19. Dette har medført at det var mindre ressurser tilgjengelig
i kommunene for å få rask utvikling ihht. tidsplan, ettersom det ikke
var mulig å gjennomføre fysisk workshops. Samtidig har reduksjonen
i antallet tjenestereiser frigjort tid til flere digitale møter, og antallet
interne møter i 2020 mellom ordførerne i Lofotrådet er femdoblet fra
8 til 42 sammenlignet med tidligere år.
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13. HVILKE ERFARINGER HAR GJENNOMF ØRINGEN
AV TILTAKET GITT SOM ER NYTTIGE FOR ANDRE
SOM SKAL GJENNOMFØRE LIGNENDE TILTAK?
Det har vært svært nyttig å etablere et partnerskap som kobler politisk
nivå (Lofotrådet), med privat næringsliv (Lofotkraft Holding AS) og et
destinasjonsselskap (Destination Lofoten). Dette har gitt forprosjektet
verdifulle vinklinger i utviklingen av et hovedprogram.
At prosjektperioden har vært innenfor 12 måneder har vært nyttig og
sikret god styringsfart, med jevnlige møter med ordførere og rådmenn/
kommunedirektører der prosjektet har vært diskutert. Det har også vært
nødvendig og nyttig med flere dagsworkshops med ordførere. Samtidig
tok det tid å utvikle et hensiktsmessig organisasjonskart som ivaretar alle
hensyn.
Det interkommunale klimanettverket i Lofoten har gitt et viktig bidrag
med et oppdatert datagrunnlag til etablering av et utgangspunkt og
referansebane for klimagassutslippene tilknyttet regionen. Nettverket
vil dessuten være et viktig redskap for informasjonsspredning og
kompetansebygging i kommuneorganisasjonene framover. Det er i
forprosjektet ansatt en klimarådgiver for regionen, for å ha en dedikert
ressurs og fagkompetanse til å bidra til fremdrift i klimaplanarbeidet i
de enkelte kommunene i Lofoten, og til å bidra til regionalt samarbeid og
samarbeid med næringslivet.
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14. GIR RESULTATENE FRA FORPROSJEKTET
GRUNNLAG FOR Å JOBBE VIDERE?
Det har i prosjektperioden vært arbeidet aktivt i Lofotrådet og
rådmannsutvalget for å styrke forståelen av klimaarbeid i kommunene.
Det er ved prosjektperiodens slutt enighet både på politisk og
administrativt nivå om at miljø-/klimakrav må inn i alle offentlige
klimabudsjett og klimaplan og enighet om at det nå må settes et konkret
tall for utslippskutt regionalt og i den enkelte kommune.
Forprosjektet har bekreftet at det er grunnlag for å gå videre med et
hovedprosjekt, i form av et program for regionen Lofoten. Programmet
har fått navnet ”Lofoten De grønne Øyene 2030. Vekststrategi for
Lofoten”.
Programmet er forankret i Lofotrådet med et vedtaksdokument
(behandlet 09.12.2020 i Lofotrådet) som identifiserer 6 underliggende
programområder som det skal arbeides med videre i perioden 2021- 2030.
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anskaffelser. Prosjektet har bidratt til økt forståelse for klimaregnskap,

Vedtaksdokumentet skal til politisk behandling i Lofotens 6 kommuner
senest 18 februar 2021.
Det er i løpet av forprosjektperioden etablert et programstyre med 2
representanter fra henholdsvis Lofotrådet, Lofotkraft og Destination
Lofoten som videreføres for hovedprogrammet. Programstyret ledes av
Lofotrådets leder ordfører Remi Solberg. Programmet skal lanseres på
Lofotkonferansen i Svolvær 4-5- mai 2021.
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15. KONKLUSJON
Støtten fra KLIMASATS og fra Nordland Fylkeskommune har vært
avgjørende for å gjennomføre forprosjektet og utvikle et hovedprogram
for utvikling av Lofoten. I løpet av forprosjektperioden er det
fremkommet at hovedprosjektet skal gjennomføres ved etablering av et
hovedprogram med tittel “Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi
for Lofoten” som nå skal konkretiseres gjennom 6 programområder (se
vedtaksdokument vedlagt).
Forprosjektet har nådd målet som var å etablere et bredt forankret
regionalt utviklingsprogram (Hovedprosjekt) for regionen Lofoten
som bidrar til å nå FNs klimamål. Forprosjektet har bidratt til å få
klimagassutslipp og det grønne skiftet høyere på agendaen hos
offentlige og private aktører I Lofoten. Det har avdekket et behov for et
bedre kunnskapsgrunnlag og kompetanse for å få oversikt over egne
utslipp (direkte og indirekte) per kommune og som region. Forprosjektet
har videre bidratt til å systematisere klimaarbeidet I Lofoten, fått
forståelse av at klimakrav må inn i offentlige anskaffelsesprosesser, samt
sette et felles regionalt mål for Lofoten som er politisk forankret I alle 6
kommuner.
Det er behov for betydelig kompetansebygging både i
kommuneorganisasjonene og I næringslivet for at Lofoten skal
kunne nå målet om utslippsreduksjoner innen 2030. Det er krevende
for små kommuner med knappe ressurser å bygge kompetanse og
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fremskaffe midler for å dekke merkostnadene til det å stille økte
klimakrav I anskaffelser og tiltak. Samarbeid og kunnskapsdeling
på tvers av kommunene vil fortsette å være viktige suksesskriterier,
det samme vil tilgang på midler. Det vil være viktig at det offentlige
virkemiddelapparatet er rigget for å støtte kommunene I arbeidet med å
få til mer klimaarbeid, slik klimasatsordningen er et godt eksempel på.
Prosjektet er i vesentlig grad gjennomført i henhold til prosjektplan og
budsjett med et mindreforbruk på kr 9321,-

Hanne Ulrichsen
Daglig leder, Lofotrådet
Leknes 12.02.2021

Lenker til nettsider med informasjon
om prosjektet:

www.lofotradet.no
www.degronneoyene.no
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Prosjektslutt er endret fra 09.12.2020 til 31.12.2020.

16. HOVEDPROGRAM – UTKAST TIL
PROSJEKTPLAN 2021 OG HANDLINGSPLAN 2021
OG 2021-2030:
Visjon:
«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.»

Styrende dokument:
Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten
(vedtaksdokumentet)

Organisasjonskart for hovedprogram

Lofotkraft
Holding AS

Destinasjon
Lofoten

Lofotrådet
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Programstyre

Prosjektleder

Lofotkonferansen

1

2
Nullutslipps
transport-sone

Klimakrav
i offentlige
anskaffelser

Fornybart/
Utslippsfritt
reisemål

4
Utslippsfritt
kystfiske

5
Lavutslipp
landbruk og
havbruk

6
Lavutslipp
luftfart / elfly
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Miljøkrav
i offentlig
budsjettering/
anskaffelser

3

Sekretariat

2)

6 programområder – kort beskrivelse og eksempler på tiltak

3)

Etablerer arbeidsgruppe for hvert programområde ( 3 - 5
personer)

4)

Etablere veikart for hvert programområde

5)

Etablere mål for hvert programområdet

6)

Etablering av samarbeidspartnerskap, formalisert gjennom 		
samarbeidsavtaler/ Letters of Intent

7)

Prosjekter, valgt og i tråd med fastlagte kriterier. Formalisert i
prosjektavtale med rapporteringsansvar.

8)

Eksempler på allerede igangsatte og planlagte prosjekter

9)

Plan om etablering av indikatorer for måling av oppnådde
resultater, herunder også:
a. Klimaregnskap og -budsjett i alle 6 kommuner. Vedtatt innen
desember 2021
Forslag til indikatorer:
1. Antall aktiviteter under DGØ [ant],
2. Antall prosjekter [ant] og samlet oppnådd CO2reduksjon [tonn] fra DGØ-aktivitet,
3. utløste kroner (offentlig og privat) [kr] (mer)investert i
DGØ klimaprosjekter,
4. antall klimaprosjekter [ant] innvilget offentlig støtte,
osv.

10) Plan for kompetansebygging og kunnskapsdeling
11) Årskonferanse: Lofotkonferansen
12) Samarbeidsprosjekter
13) Prioriterte temaer for kompetansebygging i kommunene
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14) Bedriftsnettverk for Grønn konkurransekraft
15) Involvering i regionale klynger for grønn konkurransekraft
16) Årlig resultat- og aktivitetsrapportering (lansering
Lofotkonferansen)
17) Etablering av indikatorer for å måle resultatoppnåelse
18) Kort om plan for rapportering fra prosjekter og evt.
samarbeidspartnere
19) Planlagte søknader om offentlig støtte:
20) Klimasats-søknad for kompetanseheving innenfor klimakrav i
21) Konseptutredninger for byggprosjekt
22) Framdrifts- og milepælsplan, Årshjul
23) Budsjett
24) Finansieringsplan
25) Suksesskriterier og barrierer
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offentlige anskaffelser

VEDLEGG 1: VEDTAKSDOKUMENT FOR LOFOTRÅDET

DATO: 10.12.2020
VÅR REF:

Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten
Vedtaksdokument for Lofotrådet- Godkjent 10.12.2020
1. Målformulering
Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen
2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling
skjer innenfor naturens tålegrenser.
Prosjektet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" inviterer Lofotens 6 kommuner,
næringslivet i regionen og befolkningen til en felles innsats som legger til rette
for at Lofoten når målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2030.
Lofoten De Grønne Øyene 2030 (DGØ) skal være en tiårig vekststrategi for
Lofoten som svarer ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og
sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten.
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2. Bakgrunn
Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av
naturressursene, vekst i reiselivet, slitasje i naturen, negativ befolkningsvekst,
behovet for helårlige arbeidsplasser og økt næringsutvikling. Det er behov for
en grønn vekststrategi for å være i førersetet til å sikre grønn og bærekraftig
vekst og konkurransekraft i Lofoten når verden omstiller seg til lavutslipp.
Ved å etablere et flerårig regionalt utviklingsprosjekt i form av en grønn
vekststrategi for Lofoten er målet å bidra til at regionen bygger opp under FNs
bærekraftsmål, stimulerer næringslivet til omstilling og grønn
sikre et godt og livskraftig bosted for Lofotens innbyggere for framtiden.
FNs klimamål og Parisavtalen danner grunnlaget for Norges forpliktelser og
mål om å kutte klimagassutslippene med 50-55 % fra 1990-nivå innen 2030.
Skal målene om utslippskutt og karbonnøytralitet nås i Norge krever dette en
stor omstilling i de ulike sektorene i samfunnet i årene fremover. Klimakur
2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent
reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
Eksempelvis har Stortinget vedtatt en målsetting om at alt salg av
1
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konkurransekraft og samtidig utvikler et bærekraftig lokalsamfunn. Dette skal

nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.
EUs grønne vekststrategi – «European Green Deal» fremlagt i 2019 beskriver
en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av
politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre
politikkutforming så vel som i gjennomføring. Målet om klimanøytralitet i EU i
2050 er styrende for er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk
utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt
livskvalitet og nye arbeidsplasser. Den vektlegger et bredt partnerskap med
både næringsliv, kommuner og regioner og det sivile samfunn.
Lofotrådet vedtok i juni 2019 strategien "ETT Lofoten", som er forankret i FNs
bærekraftsmål. Regionrådet har deretter arbeidet offensivt for å styrke det
interkommunale og regionale samarbeidet i Lofoten, både på samferdsel,
reiseliv, fiskeri, klima/miljø. Det er etablert flere interkommunale
samarbeidsprosjekter (IKT, ressurskrevende brukere og NAV) som finansieres
med skjønnsmiddelstøtte fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen i
Nordland uttalte i 2020 at «alt ligger til rette for at Lofoten kan bli et
kraftsenter i Nordland. Vi registrerer med glede at det er en svært offensiv
holdning til mer samarbeid i regionen».
Lofotrådets arbeidsutvalg ble første gang orientert om konseptet «Lofoten De
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Grønne Øyene 2030» 8 desember 2019, der det ble gitt fullmakt til
sekretariatet til å videreutvikle skissen til forprosjekt for å søke om midler fra
KLIMASATS/Miljødirektoratet innen 15 februar 2020. I tilsagnet fra
Miljødirektoratet om innvilget forprosjektstøtte på kr 300 000,- står det:
«Forprosjektet skal definere mål og tiltak for et hovedprosjekt for utvikling av
kunnskap og løsninger for regionen Lofoten som bidrar til reduksjon i utslipp av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Formålet er å etablere et
bredt forankret regionalt flerårig utviklingsprosjekt (program) som bidrar til at
man når FNs klimamål, og samtidig sikrer at Lofoten i fremtiden er et attraktivt
bosted, og et grønt attraktivt reisemål for turister og andre tilreisende.
Lofotrådet har forankret sitt arbeid med FNs bærekraftsmål i strategisk plan
"ETT Lofoten" for perioden 2019-2031.»

samarbeid med Destination Lofoten og Lofotkraft. Partnerskapet med
Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS ble lansert på
Lofotkonferansen i Svolvær 25. februar 2020, der næringsminister Iselin Nybø
var til stede på lanseringen av konseptet "Lofoten De Grønne Øyene 2030".
Prosjektet er politisk forankret i Lofotrådet. Det har vært gjennomført 3
2
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Utviklingen av prosjektet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" er et resultat av
det gode regionale samarbeidet mellom kommunene i Lofoten, samt et styrket

heldags workshops der Lofotrådets 6 ordførere har deltatt i
prosjektutviklingen. Lofotrådet har orientert alle 6 kommunestyrer i regionen
om prosjektet. Det er også gitt orienteringer til Lofoten næringsforum og
Lofotens 4 næringsforeninger som har uttrykt støtte til prosjektet.
Forprosjektet mottok i november 2020 støtte fra Nordland Fylkeskommune
som i sitt tilsagn til Lofotrådet skriver:
«Med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune, vil hovedprosjektet
kunne bli et viktig nasjonalt prosjekt der Lofoten vil være en foregangsregion
på grønn omstilling. Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til vekst i
reiselivet og slitasje i naturen. Prosjektet vil bidra til at Lofoten som region kan
nå FNs bærekraftsmål. Det vil sikre at Lofoten blir en bærekraftig region som
også for framtida er et attraktivt bosted, og et grønt attraktivt reisemål for
turister og andre tilreisende»

3. Prosjektet – «Lofoten De grønne øyene 2030. Vekststrategi for
Lofoten»
•

DGØ skal være vekststrategi for omstilling og som viser hvilke tiltak
som reduserer utslipp og fremmer vekst i perioden.

•

Vekststrategien skal gi strategisk retning, fremme samhandling og
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derigjennom stimulere til at alle i regionen arbeider for å nå det
samme målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030 gjennom
kompetanseheving, kunnskapsdeling og læring.
•

Gjennom å involvere samarbeidspartnere i offentlig og privat
sektor skal Lofotrådet legge til rette for at lokalt næringsliv bruker
omstillingen til å øke sin konkurransekraft, samtidig som de reduserer
sine utslipp.

•

Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten forplikter seg gjennom
partnerskapet i DGØ til å ta en aktiv rolle på veien til å realisere
vekststrategien og fremme klimaarbeidet.
Sluttrapport forprosjekt: «Lofoten 2030 De Grønne Øyene»

3

4. Programområder
DGØ vil fokusere på seks programområder som skal jobbe konkret med å
omstille de ulike sektorene i Lofoten som region gjennom bruk av det
offentlige virkemiddelapparatet.
Det skal utarbeides tiltak under hvert programområde i form av en
konkret handlingsplan frem mot 2030.
1) Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser
2) Nullutslipps transportsoner
3) Fornybart/utslippsfritt reisemål
4) Utslippsfritt kystfiske (fra kyst til marked)
5) Lavutslipp landbruk og havbruk
6) Lavutslipp luftfart/ El-fly
Lofotrådet inviterer næringslivet i Lofoten til å være en del av
«Green Deal Lofoten»- en gjensidig plattform for samarbeid.

5. Oppfølging

28

1) Med faglig støtte fra Lofotrådet vil de seks lofotkommunene sette
egne kommunale mål for utslippsreduksjoner og identifisere
virkemidler gjennom å vedta årlige planer for klimaregnskap og
klimabudsjetter.
2) Det etableres en arbeidsgruppe for hvert av programområdene 2-6
som skal utarbeide en handlingsplan med tiltak.
3) Aktører i nærings- og organisasjonsliv som slutter seg til DGØ skal som
minimumskrav rapportere på sine egne utslipp og ha planer for
utslippskutt.
4) Lofotrådet skal tilrettelegge for møteplasser for å utveksle erfaringer
og kunnskap om vekststrategien (Lofotkonferansen, Grønn energiuke,
Grønn frokost).
egne kommuner, i næringslivet og befolkningen.
6) «Lofoten De grønne øyene 2030» leverer en årlig klimarapport som
viser reduserte utslipp og identifiserer barrierer som fremlegges årlig
på Lofotkonferansen.
7) Vekststrategien rulleres årlig.

4
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5) Lofotrådet skal informere, kommunisere og forankre vekstrategien i

Forslag til vedtak:
"Lofotrådet har utarbeidet en vekststrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030.
Lofotrådet oversender vekststrategien til RU for utarbeidelse av felles
saksfremlegg. Vekststrategien må behandles i de respektive kommunestyrer innen
18 februar 2021."

Vedtatt av Lofotrådet 10 desember 2020.
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VEDLEGG 2

Kostnadsoverslag
KOSTNADSOVERSLAG IHHT. SØKNAD

SØKNADSBELØP

PÅLØPT

GJENNOMFØRT

PROSJEKTMEDARBEIDER/INTERN RESSURS 1

600 000,-

366 562,-

X

WORKSHOP 25-26 MARS

50 000,-

50 000,-

X

KONFERANSE MAI 2020 2

50 000,-

50 000,-

X

KONFERANSE FEBRUAR 2020 3

150 000,-

50 000,-

X

WORKSHOP 1 DAG LOFOTEN UNGDOMSTING 4

10 000,-

0,-

-

4X 1/2 DAG INNSPILLSMØTE MED
REFERANSEGRUPPE 5

40 000,-

16 517,-

X

50 000,-

76 100,-

X

50 000,-

11 500,-

X

ANDRE UTGIFTER

42 000,-

20 000,-

X

TOTALT BUDSJETT

1 042 000

640 679,-

OMDØMME/VISUELL PROFIL/SOME
REISEUTGIFTER FOR MØTER I REGIONEN

6

FINANSIERING

SØKNAD

PÅLØPT

KLIMASATS. FORPROSJEKTMIDLER

300 000,-

300 000,-

350 000,-

50 000,-

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

300 000,-

300 000,-

SUM

950 000,-

650 000,-

SKJØNNSMIDLER. FYLKESMANNEN I
NORDLAND

STILLING KLIMARÅDGIVER. DELVIS
BENYTTET I FORPROSJEKT. OVERFØRT
TIL 2021 PGA. SEN TILTREDELSE.
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EGENINNSATS
8 UKER/1 UKE PER MND I
PROSJEKTPERIODE = 300 TIMER
(PÅLØPT I PROSJEKT TOTALT 12 UKER)
450 X 600 KR

180 000,-

270 000,-

6 RÅDMENN EGENINNSATS

6 X 4 ARBEIDSDAGER X 600 KR
= 180 TIMER

108 000,-

108 000,-

6 ORDFØRERE EGENINNSATS

6 X 2 ARBEIDSDAGER= 90 TIMER
(PÅLØPT I PROSJEKT 6 X 8
ARBEIDSDAGER = 360 TIMER)

54 000,-

216 000,-

LEDER LOFOTRÅDET

PÅLØPT I PROSJEKT 10
ARBEIDSDAGER = 75 TIMER
75 X 600 KR =

0,-

45 000,-

1 292 000,-

1 289 000,-

TOTAL FINANSIERING

Gjennomført med annen modell pga. sen tilsetting. Klimarådgiver tilsatt 16.11.2020. Det ble derfor innhentet
ekstern kompetanse/konsulentstøtte som prosessdriver i siste fase av forprosjektet.
2
Gjennomført som ”GRØNN ENERGIUKE” med utsatt dato til oktober pga. COVID-19.
3
Lofotkonferansen 25.-26. februar 2020
4
Ikke gjennomført i hht. plan, men ivaretatt ved at Lofoten Ungdomsting deltok på Lofotrådets møte 26.02.2020
og vgs. elever deltok på grønn energiuke, se fotnote 2.
5
Gjennomført som møte med partnerstyre og over 3 hele dager.
6
Delvis benyttet pga. COVID-19.
1
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LOFOTRÅDET DAGLIG LEDER
EGENINNSATS 300 TIMER X 600 KR
PER TIME

www.degronneoyene.no

www.lofotradet.no

