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Lofotrådet har arbeidet aktivt i hele 2021 for å være 
et samlet regionråd som taler med felles stemme i 
viktige saker for vår region. Målet har vært å bidra 
til at Lofotrådets stemme høres nasjonalt og på 
fylkesnivå gjennom felles politikkutforming og 
uttalelser i løpende saker. 

Lofotrådet arbeider langsiktig og offensivt for å 
styrke det interkommunale samarbeidet i regionen 
og tilrettelegge for regionale samarbeidsløsninger 
for hele Lofoten. Samarbeidsklimaet er meget 
godt, med et felles ønske og drivkraft for å realisere 
synergier og helhetlige bærekraftige løsninger 
og muligheter gjennom samhandling. Lofotrådet 
avholder møter fem ganger årlig. Lofotrådets 
arbeidsutvalg (AU) med alle seks ordførere og leder 
for Kommunedirektør- og rådmannsutvalget møtes 
ukentlig. Tilsvarende møtes Kommunedirektør- og 
Rådmannsutvalget (KRU) månedlig. 

Året har vært preget av covid-pandemien og tre 
av rådsmøtene har blitt avholdt digitalt på grunn 
av smittevernhensyn. Sekretariatet har i stor grad 
jobbet fra hjemmekontor. Det har samtidig vært 
høy møteaktivitet, både internt og med eksterne, 
og Lofotrådet har i pandemiperioden økt sin 
samhandling og påvirkningsarbeid gjennom å 
realisere mulighetene digitale møteverktøy gir.

Lofotrådet har i 2021 brukt tid på 
ansettelsesprosesser i og med bytte av daglig leder 
og ansettelse av programleder for Lofoten – De 
Grønne Øyene. Sekretariatet er ved inngangen til 
2022 styrket med en stilling.

Lofoten – De Grønne Øyene 2030 etablerer Lofoten 
som en nasjonal pilot for regional samhandling og 
helhetlig nyskaping for grønn regional omstilling. 

Vekstrategien ble i 2021 videreutviklet med et 
“Veikart for Lofoten De Grønne Øyene 2030” 
som ble vedtatt i Lofotrådet i desember etter 
en grundig medvirkningsprosess. Veikartet 
konkretiserer et helhetlig programarbeid gjennom 
seks programområder. Det har vært meget stor 
aktivitet i programmet i 2021 og utvikling av veikart, 
aktiviteter og utvalgte prosjekter presenteres 
nærmere i kapittel 12 i årsrapporten.

Lofotrådet har i 2021 jobbet aktivt med samferdsel 
opp mot både nasjonale og regionale myndigheter 
i prosessene med nasjonal transportplan og 
regional transportplan. Arbeidet har i stor grad blitt 
gjort sammen med næringsforeningene i Lofoten 
og Lofoten næringsforum. Det er gitt en rekke 
høringssvar og uttalelser og gjennomført en rekke 
møter med relevante beslutningstagere.

Lofotrådet og Destination Lofoten har jobbet 
sammen om å etterlyse en aktiv næringspolitikk 
for reiselivsnæringen, særlig knyttet til Lofoten 
som pilot for besøksbidrag, og oppnådde at 
Lofoten er nevnt som pilot for besøksbidrag i 
Hurdalsplattformen. Lofotrådet har også vært 
aktive pådrivere for å sikre finansiering av Kabelvåg 
kunst- og filmhøyskole, og er svært tilfreds med at 
finansiering kom på plass i statsbudsjettet for 2022. 

I januar 2021 undertegnet Lofotrådet og Nordland 
fylkeskommune en regionvekstavtale for tettere 
samarbeid mellom Lofotrådet og Nordland 
fylkeskommune, blant annet om vekststrategien 
«De grønne Øyene 2030». Våren 2021 inngikk 
Lofotrådet en regional samarbeidsavtale med Nord 
universitet og Vesterålen regionråd. Lofotrådet 
har i 2021 også inngått en samarbeidsavtale med 
Sparebank 68 grader NORD. 

Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy) har vært leder 
og ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst) nestleder 
frem til 21. oktober. Under Lofotrådsmøte 4-2022 
byttet de roller slik at ordfører Elisabeth Mikalsen 
nå er leder i Lofotrådet mens ordfører Remi Solberg 
er nestleder.
 
Hanne Ulrichsen var daglig leder i Lofotrådet frem 
til 31. juli. Gaute Wahl tiltrådte som ny daglig leder 
20. september. 

Den økonomiske situasjonen for Lofotrådet i 2021 
har vært god. Regnskapet for 2021 er gjort opp 
med et samlet mindreforbruk på kr 357.132,62,-
. Sekretariatet hadde i 2021 et merforbruk på 
kr. 129.394,25 som er dekt inn ved bruk av 
disposisjonsfond. Prosjektene klimarådgiver og De 
grønne øyene hadde et samlet mindreforbruk på kr. 
486.526,87 som disponeres til bundet driftsfond. 
Årsaken til mindreforbruket er manglende kapasitet 
til gjennomføring av budsjettert kostnadsnivå.

1.   OPPSUMMERING

Elisabeth Mikalsen
Leder av Lofotrådet og ordfører i Røst kommune

27. mai 2022
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2. MEDLEMMER

Lofotrådet er et samarbeidsorgan for kommunene 
i Lofoten og består av ordførerne i de 6 
medlemskommunene. På møtene til Lofotrådet 
deltar også varaordfører, opposisjonsleder og 
kommunedirektør/rådmenn fra hver kommune. Alle 
har tale- og forslagsrett i rådet, men kun ordførerne 
har stemmerett. Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy) 

var leder og ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst) var 
nestleder frem til Lofotrådsmøte 4-21, 21. oktober. 
Fra oktober overtok Elisabeth Mikalsen som leder 
mens Remi Solberg ble nestleder. For perioden 
2021-2023 vil ordfører fra Røst være leder av 
Lofotrådet med ordfører i Vestvågøy som nestleder.

Fra venstre: Nestleder ordfører Remi Solberg 

(Vestvågøy), leder ordfører Elisabeth Mikalsen 

(Røst), ordfører Susan Berg Kristiansen 

(Værøy), ordfører Frank Johnsen (Vågan), 

ordfører Trond Eivind Kroken (Flakstad) og 

ordfører Lillian Rasmussen (Moskenes).

KOMMUNE ORDFØRER VARAORDFØRER OPPOSISJONS LEDER
KOMMUNEDIREKTØR/

RÅDMANN

VESTVÅGØY
Remi Solberg (Ap) 

(leder)

Anne Sand (Sp) Terje Wiik (Krf) Kjell Idar Berg

RØST

Elisabeth Mikalsen 

(Røst samarbeidsliste) 

(nestleder til 21.10, 

leder fra 21.10)

Harjeet Jassal 

(Røst samarbeidsliste)

Heidi Evjen 

(Sentrumslista)

Vigdis Bolås 

VÆRØY
Susan Berg  

Kristiansen (H)

Asbjørn Myklebust 

(AP)

Rita Adolfsen 

(Felleslista for Værøy)

Erling Sandnes 

MOSKENES

Lillian Rasmussen 

(Bygdelista)

Bjørn Jensen (SV) Eirik Johnsen 

(Moskenes fellesliste)

(til 14.06)

Hanna Sverdrup 

(Moskenes fellesliste)

(fra 14.06)

Steinar Sæterdal

FLAKSTAD

Trond Eivind Kroken 

(Sp)

Niilo Nissinen (SV) Wenche Arntzen (Ap) 01.01-31.01

Knut Erik Dahlmo 

(konstituert)

01.02-31.07       

Hilde Holtesmo 

(engasjement)

01.07-       

Lena Hansson 

VÅGAN Frank Johnsen (Sp) Lena Hamnes (Ap) Eivind Holst (H) Tommy Stensvik

3. ARBEIDSUTVALGET (AU)

I arbeidsutvalget møter alle ordførerne, leder for 
rådmannsutvalget og daglig leder. Arbeidsutvalget 
er vedtaksført når 4 medlemmer er til stede. Leder i 
rådmannsutvalget og daglig leder har møte, tale og 
forslagsrett i arbeidsutvalget. Den 21. oktober overtok Elisabeth Mikalsen 

ledervervet og takket Remi Solberg for vel 

utført gjerning de siste to årene.
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5. SEKRETERIAT4. RÅDMANNSUTVALGET (RU)

Lofotrådets sekretariat har i 2021 bestått av daglig 
leder i 100% stilling og klimarådgiver i 100 % 
stilling. I desember ble programleder for Lofoten De 
Grønne Øyene tilsatt.

Etter to år i jobben som daglig leder valgte 
Hanne Ulrichsen å gå tilbake til sin jobb i 
Utenriksdepartementet. Hanne Ulrichsen var daglig 
leder frem til 31. juli 2021. Gaute Wahl tiltrådte 
som daglig leder fra 20. september. I perioden uten 
daglig leder ble sekretariatets oppgaver håndtert 
av senior klimarådgiver i sekretariatet, Ingrid 
Slungaard Myklebust, i samarbeid med leder for 
rådmannsutvalget, Erling Sandnes.

2. desember tiltrådte Laura Johanne Olsen i 
nyopprettet stilling i Lofotrådet som programleder 
for Lofoten – De Grønne Øyene. Stillingen som 

programleder rapporterer til programstyret for De 
Grønne Øyene, som består av ledelsen i Lofotrådet, 
Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten. Laura 
jobbet 60 % stilling i desember 2021. 

Det er ikke registrert sykdom eller fravær av 
betydning i perioden.

Vestvågøy kommune er vertskommune for 
Lofotrådet, og rådet har kontorer i rådhuset på 
Leknes. I tillegg har Lofotrådet leid et kontor 
i Svolvær. Klimarådgiver har kontor på Vågan 
rådhus og programleder har kontorplass både hos 
Destination Lofoten og Lofotkraft.

Vestvågøy kommune leverer regnskap og 
økonomitjenester. KomRev NORD reviderer 
regnskapet. 

Rådmann Erling Sandnes var leder av 
Rådmannsutvalget i Lofoten og derigjennom 
medlem av rådmannsutvalget i Nordland frem til 
22.09. Fra 22.09 har Tommy Stensvik vært leder for 
Rådmannsutvalget og medlem av rådmannsutvalget 
i Nordland.  

Rådmannsutvalget legger følgende retningslinjer til 
grunn for valg av leder/nestleder i RU. Prinsipper 
for valg av leder og nestleder i rådmannsutvalget for 
Lofoten:

Rådmannsutvalget legger følgende retningslinjer til 
grunn for valg av leder/nestleder i RU. Prinsipper 
for valg av leder og nestleder i rådmannsutvalget for 
Lofoten:

1. Valgperioden er 2 år og følger valgperioden i 
Lofotrådet

2. Leder og nestleder i rådmannsutvalget kan 
ikke være fra samme kommune som leder eller 
nestleder i Lofotrådet.

3. Dersom leder i Lofotrådet er fra Vestvågøy eller 
Vågan, skal leder i rådmannsutvalget være fra 
Røst, Værøy, Moskenes eller Flakstad og v.v.

4. Dersom nestleder i Lofotrådet er fra Røst, 
Værøy, Moskenes eller Flakstad skal nestleder 
i rådmannsutvalget være fra Vestvågøy eller 
Vågan og v.v. 

5. Valgt leder og nestleder trer inn som 
medlem eller observatør, i de organ der 
rådmannsutvalget i Lofoten er representert.

KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØR/RÅDMANN

FLAKSTAD
01.01-31.01       Knut Erik Dahlmo (konstituert)
01.02-31.07       Hilde Holtesmo (engasjement)
01.07-31.12       Lena Hansson 

VÅGAN Tommy Stensvik (Leder, nestleder frem til 22.09)

RØST Vigdis Bolås

VÆRØY Erling Sandnes - (Var leder frem til 22.09)

MOSKENES Steinar Sæterdal (Nestleder fra 22.09)

VESTVÅGØY Kjell Idar Berg

LOFOTRÅDET Gaute Wahl (sekretær for rådmannsutvalget)

I RU-møte 22 september 2021 ble kommunedirektør Tommy Stensvik 
(Vågan) valgt til leder og rådmann Steinar Sæterdal (Moskenes) til 
nesleder i rådmannsutvalget for perioden 2021til 2023.  

Første arbeidsdag for ny daglig leder Gaute Wahl sammen med 

klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust

Programleder Laura Johanne Olsen startet i Lofotrådet  

2. desember

Lofotrådets leder Remi Solberg og leder for rådmannsutvalget 

Erling Sandnes takker avtroppende daglig leder Hanne Ulrichsen 

for jobben under Lofotrådets møte på Røst i juni.
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Lofotrådet 
Lofotrådet gjennomførte 5 ordinære møter i 2021 
og behandlet 45 saker. Som følge av COVID-19 
og smitteverntiltak er flere av møtene i 2021 
gjennomført delvis digitalt via Microsoft Teams.

• 18. februar   Digitalt1

• 29. april  Digitalt2

• 9-10. juni  Røst
• 21. oktober  Mortsund, Vestvågøy
• 16. desember  Digitalt3

Representanter for offentlige etater og næringslivet 
har vært invitert til å orientere om saker eller 
prosjekter.

Protokoller og saksdokumenter er lagt ut på:  
www.lofotradet.no/moter-og-saksdokumenter 

Arbeidsutvalget (AU)
Lofotrådets Arbeidsutvalget har hatt 41 møter 
i 2021 og behandlet 192 saker. Møtene er i 
hovedsak gjennomført som digitale møter. Den økte 
møtefrekvensen ble igangsatt i 2020 for håndtering 
av COVID-19, men er videreført og illustrerer nå 
et styrket regionalt samarbeid i løpende saker. Til 
sammenligning hadde Lofotrådets arbeidsutvalg 
(AU) 8 møter i 2019. I tillegg til ordinære AU-møter 
ble det avholdt en lunsj-til-lunsj strategisamling i 
Svolvær 12.-13. Oktober.

Protokoller fra AU-møter legges ut på Lofotrådets 
hjemmeside: www.lofotradet.no/moter-og-
saksdokumenter .

Lofoten ungdomsting (LUT)
Lofoten ungdomsting (LUT) ble etablert i november 
2019. På grunn av covid-19 ble det ikke gjennomført 
møter i LUT i 2021.

7. MØTEAKTIVITET

Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i 
Landbruket Lofoten og Vesterålen 
Terje Wiik 
Trond Eivind Kroken (vara) 
Det har ikke vært avholdt møter i styret i 2021. 

1. Karrieresenteret Lofoten- styrerepresentanter 
Eivind Holst 
Eva Karin Busch 
Frank Johnsen (Vara) 
Anne Sand (Vara) 
Det har ikke vært avholdt møter i styret i 2021. 
 

2. Vannregionsutvalget i Nordland- 
regionrepresentant 
Torbjørn Ollestad 
Det har ikke vært avholdt møter i utvalget i 
2021. 

3. Representant til Energirådet i Nordland (deles 
med Vesterålen) 
Remi Solberg 

4. Overordnet samarbeidsorgan 
Nordlandssykehuset (OSO) 
Frem til 22. september: 
Jan Håkon Juul, Vågan Valgt i 2017 for 4 år  
Nils Olav Hagen, Vestvågøy Valgt i 2017 for 4 år  
Solveig Nilsen, (Flakstad) (vara) 
Heidi Wiik, (Vestvågøy) (vara) 
 
I Kommunedirektør- og rådmannsutvalgsmøte 
22. september ble følgende representanter 
valgt for perioden 2021 - 2023: 
 

Iver Sunnset (Vestvågøy)  
Mette Nygård (Vågan)  
Knut Erik Dahlmo (Flakstad) (vara) 
Sverre Monsen (Moskenes) (vara) 

5. Politirådet i Nordland 
Lillian Rasmussen 

6. Valg av medlem og varamedlem til regional 
representant til styret i Kultur i Vågan KF for 
perioden 2019-2023 (oppnevnt 14 oktober 
2019). 
Paul-Einar Olsen, Vestvågøy kommune 
(gjenvalg) 
Ann Kristin Windstad, Flakstad kommune (vara) 

7. Flyplassutvalget 
Remi Solberg (Vestvågøy) 
Frank Johnsen (Vågan) 
Susan Berg Kristiansen Værøy) 
Elisabeth Mikalsen (Røst) 
Det er ikke avholdt møter i flyplassutvalget i 
2021. 

8. Midtre Hålogaland Regionforum  
Leder Lofotrådet Remi Solberg 

9. Kom Rev NORD- styremedlem 
Anna Lise Bringsli 

10. Lofoten De Grønne Øyene- Programstyret 
Remi Solberg 
Elisabeth Mikalsen

6. ØVRIGE RÅD OG UTVALG

 [ 1-3 ] Med henvisning til midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner 
for å begrense spredning av Covid-19, fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 13. mars 2020 med hjemmel i lov 22. juni 
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 11-7 
fjerde ledd ble Lofotrådets møte gjennomført som digitalt fjernmøte via 
Microsoft Teams. På tur til Lofotrådsmøte på Røst 9. juni
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• 20. januar  
Møte med Nordland fylkesråd  
Lofotrådet og Nordland fylkeskommune 
undertegnet en regionvekstavtale for tettere 
samarbeid mellom Lofotrådet og Nordland 
fylkeskommune, blant annet om vekststrategien 
«De grønne Øyene 2030». 

• 2. februar   
l høringskonferanse, Stortingsmeldingen 
Klimaplan 2021-2030 
Digital høringskonferanse i Stortinget der 
Lofotrådets leder Remi Solberg gav innspill til 
regjeringens klimaplan 2021-2030 

• 8. februar – 17. mars 
Møter med flere partigrupper om nasjonal 
transportplan 
I perioden februar og mars hadde Lofotrådet 
møter med flere av partigruppene på Stortinget 
om nasjonal transportplan.  

• 17. mars 
Grønn frokost 
Lofotrådet arrangerte grønn frokost på Skarvik 
i Svolvær sammen med Vågan næringsforening 
og utvalgte bedrifter om grønn energiledelse.  

• 23. mars 
Peter F. Hjort-seminar med UiT 
Det andre av årets Peter F. Hjort-seminarer 
i regi av Universitetet i Tromsø hadde tema 
Lofoten. På webinaret diskuterte deltakerne 
hvordan UiT kan bidra til grønn omstilling og 
strategien Lofoten 2030 de grønne øyene. 

• 13. april  
Høringskonferanse NTP 
Lofotrådets leder Remi Solberg deltok på 
komitehøring i Stortinget om Nasjonal 
Transportplan 2022-2033. Lofotrådet ba 
blant annet Stortinget bevilge mer penger til 
utbedring av hele E10 gjennom Lofoten og 
planleggingsmidler til storflyplass. 

8. ANDRE MØTER

• 12. april – 3. juni 
125 digitale møter for utvikling av grovskisse 
Veikart 
Regelmessige digitale møter i 6 arbeidsgrupper 
med representanter fra kommuner, 
fylkeskommune, næringsliv, FoU og akademia 
for utvikling av grovskisse veikart for 
vekststrategien Lofoten De Grønne Øyene 
2030. Dialogmøter og digitale workshops for 
bredere involvering og avsjekk underveis. 

• 11. mai  
Møte mellom Lofotrådet, Vesterålen regionråd 
og Hålogalandsrådet 

• 10. juni  
Møte i politisk samrådsgruppe om KVU Nord-
Norge 

• 23. Juni  
Frokostmøte i Svolvær og Lunsjmøte på 
Leknes med tema “Det grønn skiftet = lokal 
verdiskaping” 
Lofotrådet inviterte sammen md 
Leverandørenes Utviklingsprogram (LUP) til 
temamøter med næringslivet om verdiskaping 
og sirkulærøkonomi.  Med foredragsholdere fra 
LUP, Natural State og Invest in Nordland (v/
Innovasjon Norge). 
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• 25. juni 
Møte med fylkesrådet i Nordland 
Lofotrådet hadde møte med Fylkesrådet 
i Bodø for dialog om De grønne øyene, 
regionvekstavtale, FOT-ruter, overtakelse av 
fiskerihavnene, utdanning og mye annet.  

• 9. juli  
Åpning av Lofotodden nasjonalparksenter 
Besøkssenter Lofotodden Nasjonalparksenter 
i Reine ble offisielt og høytidelig åpnet 
på fredag 9.juli ved daværende Klima- og 
miljøvernminister Sveinung Rotevatn. 
Lofotrådet var representert ved ordførerne 
Lillian Rasmussen for Moskenes kommune og 
Trond Kroken for Flakstad kommune, samt 
daglig leder Hanne Ulrichsen og klimarådgiver 
Ingrid Slungaard Myklebust. Det er et flott 
besøkssenter, som formidler natur- og 
kulturverdier fra nasjonalparken og regionen 
på innovativt vis med alt fra grunnleggende 
naturkunnskap til høyteknologiske opplevelser i 
VR-format. 

• 16.–18. august  
Arendalsuka  
Lofotrådet deltok ved Arendalsuka 2021, 
representert med leder for Lofotrådet Remi 
Solberg og senior klimarådgiver Ingrid 
Slungaard Myklebust. Et tettpakket program 
og stor deltakelse, ga god anledning til å dele 
erfaringer fra Lofotrådets eget arbeid, samt til 
nettverksbygging og faglig påfyll. Lofotrådet var 
aktivt til stede som innleder og paneldeltager i 
flere arrangementer.  

• 23. August 
Interkommunalt formannskapsmøte om 
veikartet for LDGØ2030  
Formannskapene fra alle 6 Lofotkommuner 
møttes digitalt for en gjennomgang av 
grovskissen til veikartet for Lofoten De Grønne 
Øyene 2030, for forankring og innspill. 

• 15. september  
Heldags samling for Lofoten Klimanettverk  
på Leknes 
Klimanettverket gjennomførte KS kurs-
opplegg for klimaregnskap og –budsjettering 
utover høsten. Midtveis i det digitale 
kursopplegget, møttes nettverket til en heldags 
samling på Vestvågøy rådhus på Leknes, for 
erfaringsutveksling og felles fokus om temaet. 

• 21. september 
Oppstartssamling i Svolvær for  
DRIVKRAFT samarbeid 
Første samling for oppstart av prosjektet 
DRIVKRAFT, et flerårig samarbeid mellom 
Lofotrådet, de tre kommunene Vestvågøy, 
Vågan og Senja, samt UiT og Nordavind 
Utvikling. For involvering av ungdommer 
og næringsliv i pågående klima, miljø - og 
energiplaner.  

• 13. oktober 
Møte med Nordland fylkeskommune om  
De Grønne øyene 
Programstyreleder Remi Solberg, daglig 
leder og klimarådgiver møtte Nordland 
fylkeskommune for å presentere De Grønne 
Øyene og diskutere samarbeid og muligheter 
for støtte fra Nordland fylkeskommune.  

• 18. oktober  
Åpning av fylkestinget i Svolvær 
Nyslått leder i Lofotrådet, Elisabeth Mikalsen, 
holdt hilsningstale til Nordland fylkesting under 
deres samling i Svolvær. 
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• 18. november 
Lytring i Svolvær 
Lofotrådets leder, Elisabeth Mikalsen deltok på 
Lytring på Vågan bibliotek i Svolvær med tema 
befolkningsvekst og innbyggertall.  

• 19. november 
Dialogmøte med Landbruksnæringa ved 
Matparken på Leknes 
I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving 
inviterte De grønne øyene landbruksnæringa 
i Lofoten til dialogmøte og workshop på 
Storeidøya. Tema var veikartet for Lofoten 
De Grønne Øyene 2030. Klimarådgiver for 
Lofotrådet deltok.  

• 22. november 
Dialogmøte i Svolvær med transportsektoren 
innenfor reiseliv og varetransport 
Aktører fra transportnæring innenfor reiseliv 
og varetransport var invitert til dialogmøte om 
veikartet for Lofoten De Grønne Øyene 2030. 
Ved møtet bidro Lofotkraft med en presentasjon 
om framtidens strømbehov, og Posten/Bring 
presenterte digitalt målsetninger og erfaringer 
fra satsingen på grønne løsninger innenfor 
bærekraftig varetransport.  
 

• 23. november 
 Dialogmøte med Ungdommens kommunestyre 
i Vestvågøy ved rådhuset på Leknes 
Ordfører og varaordfører i Vestvågøy kommune 
og klimarådgiver for Lofotrådet deltok ved møte 
i Ungdommens kommunestyre i Vestvågøy. 
Dialog og innspill til veikart for Lofoten De 
Grønne Øyene 2030 var på agendaen. 

• 24. november 
Dialogmøte for fremtidens grønne Havbruk- og 
Sjømatnæringer i Lofoten De Grønne Øyene, 
Meieriet kultursenter 
Frokostmøte i samarbeid med Vest-Lofoten 
Næringsforening for dialog og innspill om 
grovskisse veikart for Lofoten De Grønne Øyene 
2030. Daglig leder for Lofotrådet deltok. 
 

• 19. oktober 
Møte med Nord universitet og Vesterålen 
regionråd 
Elisabeth Mikalsen, Remi Solberg og daglig 
leder hadde møte med universitetsledelsen ved 
Nord universitet og Vesterålen regionråd om 
studietilbud ved campus Vesterålen. 

• 28. – 29. oktober 
Miljødirektoratets klimasamling i Bodø 
Flere ordførere, kommunedirektører og 
sekretariatet deltok på Miljødirektoratets 
klimasamling i Bodø. Daglig leder holdt 
innledning om Lofoten – De Grønne Øyene 
2030. 

• 16. november 
Møte med Røst Ungdomsråd for orientering og 
innspill til veikartet for DGØ, Røst. 
møte med Røst Ungdomsråd for orientering og 
innspill til veikartet for DGØ, Røst. 

• 16. november 
Røst næringsforenings 10 års jubileum og møte 
om veikart for DGØ 
Leder, daglig leder og klimarådgiver deltok 
under Røst næringsforenings 10-års jubileum 
og arrangerte i forlengelsen av jubileet et 
innspillsmøte og workshop om veikartet for 
Lofoten – De Grønne Øyene.  

17. november 
Åpent møte med fiskerinæringa om veikartet 
for DGØ, Vestvågøy rådhus på Leknes 
Lofotrådet og De grønne øyene inviterte til fag- 
og dialogmøte med fiskerinæringa om veikart 
for Lofoten de grønne øyene 2030. Møtet ble 
streamet i sosiale media, og fiskerinæringa på 
Røst og Værøy var invitert til digital deltakelse. 
Ballstad Slip, Kurt Atle Hansen og SALT deltok 
for erfaringsdeling fra prosjektene ZeroKyst 
og Klimasmart kystfiske i Lofoten. Ordfører for 
Flakstad, daglig leder og klimarådgiver deltok 
fra Lofotrådet.  
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9. UTTALELSER

Alle uttalelsene kan leses på Lofotrådets 
hjemmeside: www.lofotradet.no/horingssvar-
uttalelser 

28.01.2021 
Høringssvar til Stortinget. Meld. St.13 (2020-2021)- 
Klimaplan 2021-2030

28.01.2021 
Høringssvar fra Lofotrådet til Nordland 
fylkeskommune. Anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) 
i Nordland.

29.01.2021
Uttalelse til Fiskeriministeren. Konsekvenser 
og utfordringer som følge av de nye 
innreiserestriksjonene (COVID-19)

12.02.2021 
OPS Hålogalandsveien. Felles uttalelse fra 
Lofotrådet, Hålogalandsrådet og Vesterålen 
regionråd

25.02.2021 
Uttalelse til fiskeriministeren. Plikttrålerne må bidra 
til mer foredling

08.03.2021
Innspill til regjeringens strategi for næringsutvikling 
langs kysten

19.03.2021 
Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles 
uttalelse til regjeringen fra Lofotrådet og Lofoten 
næringsforum

26.03.2021
Uttalelse til Næringsministeren om næringstiltak 
etter nye smitteverntiltak 25. mars

07.04.2021 
Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles 
høringsuttalelse til Stortinget fra Lofotrådet og 
Lofoten Næringsforum

06.05.2021 
Nasjonal reiselivsstrategi 2021. Felles uttalelse fra 
Lofotrådet og Destination Lofoten

10.06.2021 
Høringssvar til Nordland fylkeskommune. Regional 
plan for vannforvaltning Nordland og Jan Mayen 
(2022-2027)

10.09.2021
Innspill til Nordland fylkeskokmmune. Oppdrag nr. 2 
til Regional transportplan Nordland

05.10.2021
Lofoten etterspør aktiv næringspolitikk for reiselivet.

03.11.2021
Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- 
og filmhøyskole

18.11.2021 
Forslag til endring i grunnlaget for 
formuesbeskatning av oppdrettskonsesjoner vil slå 
beinene under lokalt eierskap

18.11.2021 
Uttalelse til Helse Nord om strategi for prehospitale 
tjenester

25.11.2021 
Regjeringen må gjenopprette Lofoten tingrett

10. ØKONOMI

Den økonomiske situasjonen for Lofotrådet i 2021 
har vært god. Regnskapet for 2021 er gjort opp med 
et samlet mindreforbruk på kr 357.132,62,-.
 
Budsjettet har ikke vært regulert i 2021, men det 
er foretatt en administrativ endring ved flytting av 
midler fra 1150 – Politisk virksomhet til 1100 – 
Sekretariat. Bruken av 1150 – Politisk virksomhet 
avvikles.

Sekretariatet hadde i 2021 et merforbruk på 
kr. 129.394,25 som er dekt inn ved bruk av 
disposisjonsfond. 

Prosjektene klimarådgiver og De grønne øyene 
hadde et samlet mindreforbruk på kr. 486.526,87 
som disponeres til bundet driftsfond. Årsaken 
til mindreforbruket er manglende kapasitet til 
gjennomføring av budsjettert kostnadsnivå.

Kommentarer til budsjettavvik:
•  6 Overføring og tilskudd fra andre, tapsført 63 

287 kr som ble inntektsført i 2020 på Prosjekt 
11151201 – Lofoten De Grønne Øyene 2030 
skyldes en reduksjon i utbetalt tilskudd. 

• 11 Sosiale utgifter, det er i budsjettet beregnet 
feil kostnad til pensjon. 

• 12 Kjøp av varer og tjenester og 13 Overføringer 
og tilskudd til andre, kostnadsnivået i budsjettet 
var høyere enn det som er gjennomført. Noe 
skyldes redusert aktivitet og bytte av daglig 
ledelse.  



20 21  Årsrapport 2021 LO FOTR ÅDE T 

11. SAMARBEIDSAVTALER

Lofotrådet signerte i 2018 samarbeidsavtale med 
UiT – Norges arktiske universitet. Hovedmålet 
med avtalen er å utvikle et faglig og strategisk 
samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og 
utvikling. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for 
å arbeide med konkretisering av handlingsplaner 
og prosjekt. Fra Lofotrådet sitter leder av rådet, 

ledere i næringsforeningene og leder i RKK. Det er 
ikke gjennomført møter i arbeidsgruppen i 2021, 
men universitetet arrangerte et digitalt Peter F. 
Hjort-seminar i mars 2021 som undersøkte hvordan 
UiT kan bidra til Lofotens vekststrategi De Grønne 
Øyene. 

Våren 2021 inngikk Lofotrådet, Vesterålen regionråd 
og NORD Universitet en samarbeidsavtale. Avtalen 
skal legge til rette for et faglig og strategisk 
samarbeid mellom de tre avtalepartene og bidra 
til å ivareta god dialog mellom Nord Universitets 
ledelse/fagmiljø og sentrale samfunns- og 

arbeidslivsaktører i Lofoten og Vesterålen, 
gjennomføre studietilbud i regionen, gjennomføre 
årlige møter for å kartlegge behov for utdanning i 
regionen, bidra til å utvikle relevante studietilbud 
som møter kompetansebehovet og identifisere 
forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Sparebank 68 grader Nord og Lofotrådet inngikk 
i 2021 en samarbeidsavtale for utvikling av 
prosjektet “Lofoten De Grønne Øyene 2030” for 
perioden 2021 - 2023. Formålet er at avtalepartene 
gjennom gjensidig samarbeid skal bidra til å 
utvikle vekststrategien med «Lofoten De Grønne 

Øyene 2030 og innebærer at Sparebank 68 grader 
NORD støtter Lofoten – De Grønne Øyene med 
500.000,- per år i tre år. 68 grader NORD ønsker 
å ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet og ser 
finansnæringen som helt sentral for å lykkes med 
omstilling. 

Universitetet i Tromsø

NORD Universitet

Sparebank 68° NORD

Lofoten De Grønne Øyene 2030 etablerer Lofoten 
som en nasjonal pilot for regional samhandling og 
helhetlig nyskaping for grønn regional omstilling. 
Med samlet styrke og vilje til å gå foran og vise 
vei, bygges langsiktig grønn konkurransekraft og 
bærekraftig vekst i Lofoten. Målet er å bidra til at 
regionen når FNs klimamål, bygger opp under FNs 
bærekraftsmål, stimulerer næringslivet til omstilling 
og grønn konkurransekraft, og samtidig utvikler et 
bærekraftig lokalsamfunn. Dette skal sikre et godt 
og livskraftig bosted for Lofotens innbyggere for 
framtiden.  
(Vennligst finn Veikartet vedlagt og lenket til her: 
https://degronneoyene.no/Veikart_LofotenDGØ_
feb22_sisu.pdf

Lofoten De Grønne Øyene 2030 (LDGØ2030) er 
en tiårig vekststrategi for Lofoten som svarer ut 
regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og 
skal bygge opp under en grønn og bærekraftig vekst 
for kommunene i Lofoten. Strategien ble vedtatt av 
Lofotrådet og av kommunestyrene i samtlige av de 6 
Lofotkommunene vinteren 2020-21.

Organisering
Det ble i 2020 etablert et partnerskap for 
“Lofoten - De grønne øyene 2030” mellom 
Lofotrådet, Lofotkraft Holding AS og Destination 
Lofoten AS. Det er opprettet et programstyre 
med to representanter fra hver av partnerne 
som er styringsgruppe for prosjektet “Lofoten 
De Grønne Øyene 2030.” Lofotrådet leder 
samarbeidsprogrammet for Lofoten De 
Grønne Øyene 2030, sammen med partnerne. 
Programstyret møtes fem ganger årlig. I tillegg 
møtes sekretariatet ukentlig. Ny stilling som 
programleder for LDGØ2030 ble tiltrådt på slutten 
av året. Programleder er ansatt i Lofotrådet, og 
stillingen er finansiert av Lofotkraft Holding AS. 
Programleder rapporterer til programstyret.

Programstyret
Programstyret har i 2021 bestått av:
Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy), Lofotrådet

Ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst), Lofotrådet
Arnt Winther, Adm. dir. Lofotkraft Holding AS
Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS
Eivind Holst, styreleder i Destination Lofoten
Lisa Blom, styremedlem i Destination Lofoten

Gjennom 2021 har programstyret hatt fire møter 
(11.02, 20.05, 09.09 og 02.12). 

Sekretariatet
Gaute Håkon Wahl, daglig leder Lofotrådet 

Ingrid Slungaard Myklebust, senior klimarådgiver i 
Lofotrådet 

Randi Lervik, prosjektleder for Lofotkraft Muligheter 
AS 

Line Renate Samuelsen, reiselivssjef, Destination 
Lofoten 
 
Laura Johanne Olsen, programleder i Lofotrådet for 
“Lofoten - De grønne øyene 2030” 

Gjennom 2021 har sekretariatet konkretisert 
fremdriften og organisert etableringen av seks 
programområder for arbeidet med “Lofoten De 
Grønne Øyene 2030”. Arbeidet innenfor hvert 
programområde ble utført i form av totalt seks 
arbeidsgrupper som hver ble ledet av rådmann/
kommunedirektør. Arbeidsgruppene ble opprettet i 
møte i Rådmannsutvalget 21.januar.  

Det største programarbeidet i 2021 omhandlet 
organisering av programområdene og utvikling 
av målsetninger for arbeidet i form av en effektiv 
forankringsprosess med kommuner og næringsliv i 
tett samarbeid som beskrevet under.  

Fra september 2021 er det etablert et fast 
ukentlig møte for sekretariatet for å sikre god 
informasjonsflyt og fremgang i programmet. 

12. LOFOTEN – DE GRØNNE ØYENE 2030
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Vekstrategien ble i 2021 videreutviklet med et 
“Veikart for Lofoten De Grønne Øyene 2030”  
 
(heretter Veikartet) og vedtatt i Lofotrådet. 
Veikartet konkretiserer et helhetlig programarbeid 
gjennom seks programområder:  
• Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser
• Nullutslipps transportsoner
• Lavutslipp reisemål
• Lavutslipp kystfiske
• Lavutslipp landbruk og havbruk
• Lavutslipp luftfart
 
Veikartet ble utarbeidet gjennom en omfattende 
samarbeids- og forankringsprosess. Både strategi 
og veikart bygger direkte opp under flere av FNs 
bærekraftsmål. Bærekraftsmål nr. 17 “Samarbeid 
for å nå målene” er selve bærebjelken i hvordan 
realisere det ambisiøse målbildet om å gå foran, noe 
som vil være uoppnåelig uten samhandling. 

Veikartet er resultat av en arbeidsprosess 
gjennomført i perioden april-november 2021; mer 
enn 500 personer fra 170 ulike organisasjoner eller 
bedrifter var involvert i fjor, gjennom mer enn 200 

møter. Hele prosessen involverte folk i alle ledd 
fra feltarbeid til ledelse, fra fagbrev til akademia, 
fra ungdom til senior, og involverte et mangfold av 
interessenter i ulike samfunnsgrupper og næringsliv.
 
Å konkretisere strategi til mål og premisser 
krever både innsikt, oversikt og langsiktighet. 
For utvikling av en første grovskisse til 
veikart nedsatte Kommunedirektør- og 
Rådmannsutvalget seks arbeidsgrupper; én 
for hvert programområde. Arbeidsgruppene 
inkluderte aktører; I alt 39 medlemmer fra 30 
ulike organisasjoner, herunder Lofotkommunene, 
Nordland Fylkeskommune, offentlige etater, privat 
næringsliv, interesseorganisasjoner og akademia. 
Arbeidsgruppene ble ledet av kommunedirektør/
rådmann fra Lofotkommunene. I løpet av 8 uker 
ble det gjennomført i alt 125 møter for utvikling 
av grovskisse veikart. Arbeidsgruppene møttes 
til ukentlige digitale møter, det ble avholdt et 
utvidet dialogmøte for hvert programområde med 
mer enn 100 deltakere i alt, samt arbeidsmøter i 
mindre grupper og forankringsmøter med ledelse 
og interessenter. Klimarådgiver for Lofotrådet var 
koordinator for prosessen, og deltok ved alle møtene 

Veikart for Lofoten – De Grønne Øyene 2030

for å sikre samsvar i metode og erfaringsoverføring. 
Resultatene fra arbeidet som ble gjort av 
arbeidsgruppene ble sammenfattet i en grovskisse 
til veikart. Denne ble vedtatt av Lofotrådet den 
10.06.2021 på Røst, for videre utvikling, forankring 
og kommunal behandling. 

I løpet av høsten 2021 ble det videre gjennomført en 
innspills- og forankringsprosess i regionen gjennom 
en serie med innspills- og dialogmøter; på politisk 
og administrativt nivå i kommunene, med lokalt 
næringsliv, interesseorganisasjoner og ungdommer 
som er oppvokst eller studerer i regionen. Disse 
bidro til viktige innspill, som ble tatt inn ved 
videreutvikling av Veikartet. Endelig Veikart ble 

VEIKART FOR LOFOTEN 
DE GRØNNE ØYENE 2030
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Veikartet konkretiserer vekststrategien gjennom 
en rekke mål, og angir premisser og verktøy for å 
nå disse. I tillegg beskrives et sett av overordnede 
hovedmål og delmål for hvert av strategiens seks 
spesifiserte programområder innenfor sektorene; 
offentlig virksomhet, transport, reiseliv, kystfiske, 
landbruk, havbruk og luftfart. Overordnede mål er: 
 
Lofoten De Grønne Øyene skal gå foran og vise vei 
gjennom:  

·       Å REALISERE potensialet som ligger i 
samhandling.  

·       Å VÆRE en katalysator og aktiv muliggjører 
for de som ønsker å gå foran, prioritere og satse 
på grønn omstilling, verdiskaping, innovasjon og 
konkurransekraft.  

·       Å BLI et lavutslippssamfunn innen 2040. 

·       Å VÆRE en plattform for aktiv 
ungdomsmedvirkning og engasjement, der 
framtidens voksne gis verktøy, arenaer og ansvar for 
å bygge og utvikle sin region for framtiden.  

·       Å BYGGE opp under valg som styrker 
regionens klimarobusthet og reduserer Lofotens 
sårbarhet for klimaendringer. Det skal utvikles 
måle- og styringsverktøy for å kunne følge 
utviklingen, evaluere og innrette tiltakene basert på 
kunnskapsbaserte og helhetlige vurderinger.  

·       Å HA en bærekraftig arealforvaltning av våre 
natur-, kultur-, og miljøressurser. Som grunnlag 
for dette, og for å oppnå optimal utnyttelse av 
eksisterende byggeområder og infrastruktur, skal 
det foreligge et regionalt arealregnskap for alle 
Lofotkommunene innen utgangen av 2023.  

·       Å BYGGE en lokal forståelse for verdien av 
naturmangfold på land og under vann, innsikt i 
hva som mangler av kunnskap om naturmangfold, 
og en lokal forankring av at “føre-var-prinsippet” 
skal legges til grunn der det mangler kunnskap 
om naturmangfold som kan bli berørt, eller der 
konsekvensene av aktuelle tiltak er usikre. 

·       Å KARTLEGGE materialstrømmer og se 
på muligheter for å realisere nye løsninger for 
sirkulære verdikjeder gjennom samhandling mellom 
kommuner, på tvers av næringer og gjennom privat-
offentlig samarbeid. Dette skal gi bærekraftig lokal 
og regional verdiskaping med overføringsverdi til 
andre regioner i Norge. 

·      Å VISE MÅLBARE og dokumenterte 
resultater i ringvirkningene av grønn omstilling. 
Programmet skal synliggjøre hvordan utvikling av 
grønn konkurransekraft i næringsliv og offentlig 
virksomhet henger sammen med demografi 
og bosetting, regional kompetansebygging, 
rekruttering, grønn verdiskaping lokalt og regionalt 
og attraktivitet som bærekraftig reisedestinasjon.

- Omfattende samhandlingsprosess med 
Lofotkommunene, Nordland fylkeskommune, 
interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia 
for utvikling og forankring av Veikart for Lofoten De 
Grønne Øyene 2030.

- Sluttrapportering til Klimasats av “Forprosjekt - 
Lofoten De Grønne Øyene 2030”.
- Dialog- og frokostmøter med medlemsbedrifter 
Lofotens fire næringsforeninger. 

- Initiativ til etablering av et bedriftsnettverk for 
grønn konkurransekraft i Lofoten. Forberedende 
erfaring høstes gjennom oppstart av energi- og 
klimaledelse i 6 bedrifter i Vågan og Vestvågøy 
kommune.

- Samarbeid med Universitetet i Tromsø om Peter F. 
Hjort Seminar 2021. 

- Deltakelse med innledninger og i debatter ved 
Arendalsuka i august 2021.

- Gjennomføring og ferdigstillelse av forprosjektet 
SAMTRANS med Nordlandsforskning.

- Interkommunal kompetanseheving gjennom 
verkstedsbasert kurs og samarbeid for utvikling av 

kommunevise klimaregnskap og –budsjetter.

- Faglig bistand inn i Vågan kommunes utredning 
for Helhetlig energi- og klimakonsept i Svolvær 
sentrum.

- Arbeidsverksted i prosjektet DRIVKRAFT. 

- Datafangst på referansesett på indikatorer for 
grønn konkurransekraft, utført av SINTEF.

- Oppstart av forprosjekt “Indikatorer for Grønn 
konkurransekraft i Nordland” i samarbeid med 
Narvik kommune, SINTEF og NIBR.

- Samling av prosjektkonsortie og søknad på 
Arktis2030-midler til indikatorprosjekt “Grønn vekst 
i distriktskommuner”, med energisektoren som 
pilotsektor.

- Deltakelse i nettverket Klimapartnere Nordland.

- Deltakelse og replikk ved startseminar for 
ZeroKyst-prosjektet, 7. desember på Ramberg.

- Oppstart etablering av bildebank til bruk for 
“Lofoten De Grønne Øyene 2030” med fotografen 
Christian Clauwers.  

Aktiviteter og prosjektarbeid innenfor programmet “Lofoten De Grønne Øyene 2030” 
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Miljødirektoratet viet en helt episode av sin 
klimapodcast-serie til ordfører Remi Solberg og 
klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust som 
fortalte om satsingen på regional grønn omstilling 
i Lofoten. Regioner som ikke kommer i gang med 
grønn omstilling vil tape både konkurransekraft 
og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett 
av fundamentene til satsningen Lofoten – De 
grønne øyene 2030. Ordfører og klimarådgiver 
fortalte om hvordan programsatsingen kom i 
gang, om partnerskapet mellom Lofotrådet, 
Destination Lofoten og Lofotkraft, og om hvordan 
kommunene, næringslivet, og innbyggere har vært 

involvert underveis. Viktige tema, utfordringer og 
muligheter i den regionale grønne omstillingen i 
distrikts- og kystkommuner ble formidlet. Det ble 
en god erfaringsdeling fra prosessen og hvordan 
målsetningene i veikartet konkret ble arbeidet 
frem. Miljødirektoratet synliggjorde at regioner 
som samarbeider om grønn omstilling kan øke sin 
grønne konkurransekraft. Det ble poengtert at 
Lofotens regionale satsing på grønn omstilling og 
verdiskaping i privat-offentlig samhandling styrker 
forutsetningen for å tiltrekke seg innovative idéer og 
kloke hoder til arbeidslivet, bidra til stedsutvikling 
og styrke bo- og bli-lyst.   

Klimapodcast episode 42 for Miljødirektoratet Lofotundersøkelsen 2021

På oppdrag fra Lofotrådet gjennomførte Kantar i 
samarbeid med Footprint en spørreundersøkelse i 
april blant innbyggerne i de seks Lofotkommunene. 
Spørreundersøkelsen ble tilsendt alle Lofotinger 
over 18 år. Svarprosenten var på rundt 18% og 
ansees som relativt høy. Undersøkelsen viste at 
77 prosent bruker naturen ofte fra ukentlig til 
daglig. 30 prosent eier fritidsbåt, 85 har tilgang 
til sykkel, men bare seks prosent har el-sykkel. Av 
de 95 prosentene av husstandene som har bil, har 
bare fire prosent av husstandene tilgang på elbil. 
Rundt 45 prosent svarte at de hadde hørt om De 
Grønne Øyene, og derav tror halvparten av dette 
programmet vil påvirke hverdagen til innbyggerne. 

Så mange som 75 prosent mener at klimaendringer 
skjer og 70 prosent mener at de selv har et ansvar 
for å redusere egne klimautslipp. 74 prosent mener 
at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, som er 
fem prosent høyere enn Ciceros resultater viser 
nasjonalt. 60 prosent av de som svarte mente at 
egen kommune i noen eller stor grad tilrettelegger 
for klimavennlige løsninger. Sammenlignet med 
nasjonale resultater i tilsvarende undersøkelser, 
viste denne at folk i Lofoten er relativt villige til 
å kutte i egne utslipp og at hver fjerde Lofoting 
planlegger å bytte til elbil i løpet av en toårsperiode. 
Spørreundersøkelsen ble finansiert med støtte fra 
Statsforvalteren og Sparebanken 68 Nord. 
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 Konseptutredning av “Helhetlig energi- og klimakonsept i Svolvær sentrum”

Vågan kommune gjennomfører en konseptutredning 
i Svolvær sentrum i prosjektperioden mars 2021 – 
juni 2022- med støtte fra Enova. Formålet er å bidra 
til lavere klimagassutslipp, energibruk og effektbruk, 
og til utviklingen av teknologier, systemer eller 
løsninger som er et vesentlig sprang i forhold til 
etablert praksis eller standard. Prosjektet omfatter 
utvikling av helhetlige energi- og klimaløsninger 
for bygg, energiforsyning og mobilitet i og mellom 
flere bygg i Svolvær sentrum og vil bidra til at 
både offentlig og privat byggeier skal ta et viktig 
steg gjennom både helthetlig tilnærming og 
kompetansebygging, som skal ta byen et viktig steg 
i retning av klimavennlig grønn byutvikling. 

Prosjektet omfatter utvikling av helhetlige energi- 
og klimaløsninger for bygg, energiforsyning 
og mobilitet i og mellom flere bygg i Svolvær 
sentrum. Vågan kommune har et ønske om å se 
bygging av nytt rådhus i sammenheng med andre 
nybyggprosjekter og eksisterende bygg i bysentrum. 
Prosjektet skal bidra til at både offentlig og privat 
byggeier skal ta et viktig steg gjennom både 

helthetlig tilnærming og kompetansebygging, som 
skal ta byen et viktig steg i retning av klimavennlig 
grønn byutvikling.

Konseptutredningsprosjektet er utviklet i samarbeid 
mellom Vågan kommune, Vågan Eiendom, 
Eiendomsspar, Lofotrådets klimarådgiver og med 
faglig støtte av et rådgiverteam i Evotek. Asplan 
Viak har bistått med erfaring fra deltakelse i andre 
konseptutredningsprosjekter og utarbeidelse av 
søknader. Det regionale nettselskapet Lofotkraft, 
utviklingsselskapet Lofotkraft Muligheter, det 
regionale avfallsselskapet Lofoten Avfallsselskap 
(LAS), kompetansemiljøet i Smart Innovation 
Norway, Universitetet i Tromsø (UiT), Vest-Lofoten 
Videregående skole, bransjeorganisasjonen 
NESO, diverse entreprenører og Elbilforeningen 
har også vært involvert i utviklingen av 
konseptutredningsprosjektet. 

Konseptutredningen er delt inn i fem arbeidspakker 
og arbeidet forventes ferdigstilt med sluttrapport 
20. juni 2022.  

Zero Kyst

Zero Kyst er et bredt anlagt forsknings-, 
innovasjons- og utviklingsprosjekt som ble 
tildelt 120 millioner kroner fra støtteordningen 
Grønn Plattform. Prosjektet gjennomføres av et 
konsortium basert på en komplett verdikjede for 
fremtidens utslippsfrie fiske- og havbruksfartøy. 
Partnerne inkluderer drivlinjeutviklere (Hymatech 
og Siemens Energy), skipsbyggere og verft (Selfa 
Arctic og Ballstad Slip), rederi (Øra), energi- og 
infrastrukturleverandører (H2 Marine, Plug og 
Lofotkraft), kommune (Flakstad kommune), 
næringsklynge (Renergy), forskningsinstitutt 
(SINTEF) og universitet (NTNU).

Sammensetningen av prosjektpartnere er svært 
viktig fordi det vil kreve innsats på tvers av 
verdikjeden for å utløse innovasjonspotensialet og 
bidra til verdiskaping, men også for å skape tilliten 
som trengs for omstilling til nullutslipp og dermed gi 
norsk sjømatnæring et konkurransefortrinn. 

ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle 

fartøytyper i sjømatnæringen. Prosjektet skal utvikle 
og demonstrere en nullutslippsdrivlinje, (Siemens 
Blue Drive og HybridZ), ett nytt nullutslippsfartøy, 
10 ombygde fartøy, tjenester for ombygging og 
vedlikehold av nullutslippsfartøy, samt en komplett 
løsning for fleksibel forsyning av el og grønt 
hydrogen som maritimt drivstoff.

ZeroKyst vil bidra til 50 % utslippskutt fra 
fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, og har et 
verdiskapingspotensial på minst 100 mrd. NOK. 
En hybrid nullutslippsløsning, bestående av batteri 
og brenselcelle-teknologi, vil ha lang rekkevidde 
og kort bunkringstid. Prosjektet skal også utvikle 
nye løsninger for fleksibel og kostnadseffektiv 
hydrogenproduksjon, -distribusjon og -fylling, samt 
utvikle og teste ladeinfrastruktur med effektive 
løsninger og utnyttelse av strømnettet.

Prosjektarbeidet ledes av Sintef, og er overordnet 
organisert i fire arbeidspakker innenfor 
prosjektperioden 2022-2025. 
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Drivkraft

Drivkraft er et utviklingsprosjekt i Vågan, Vestvågøy 
og Senja kommuner som tar ungdom og næringsliv 
inn i utviklingen av kommunenes klima-, miljø, 
og energiplaner (KME) med formål å gjøre disse 
planene til effektive redskaper for omstillingen til 
fornybarsamfunnet i distriktskommuner. 

Både Senja, Vestvågøy og Vågan kommune har 
utfordringer knyttet til klimaomstilling og økt 
bruk av fornybar energi. Alle tre kommunene 
er i gang med eller skal utarbeide en Klima-, 
miljø og energiplan, og har klare forventninger 
om at de nye planene skal være solide og 
handlingsrettede. Kjernen i DRIVKRAFT er å gi 
plan- og implementeringsprosessen sett under 
ett ei innovativ innretning, nettopp for å realisere 
disse ambisjonene. For at dette skal skje, er det 
nødvendig å få innbyggerne og næringslivet med på 
laget. Ungdommene er de viktigste å satse på, fordi 
det er de som eier framtida, både når det gjelder 
energi og klima og når det gjelder å opprettholde 
livskraftige distriktskommuner. Et næringsliv basert 
på fornybar energi og klimavennlig drift er essensielt 
for å realisere ei slik utvikling. Viktige deler av 
dette næringslivet, som fiskeri, oppdrett og reiseliv 
preges av stor vekstkraft, men også utfordringer 
knyttet til klima, energi og overgang til en sirkulær 

økonomi (Burton et.al., 2020). Senja og Lofoten har 
utfordringer med stabil og sikker strømforsyning 
(Fylkes-ROS Nordland 2019).

Mye forskning og innovasjon innenfor KME 
dreier seg om byenes, særlig storbyenes, 
utfordringer. I DRIVKRAFT er utgangspunktet 
distriktskommunenes utfordringer og muligheter. 
En av disse kommunenes store utfordringer i KME 
er å forene ambisjoner om bærekraft og overgang 
til fornybar energi med å ha et lønnsomt og 
stabilt næringsliv. Samtidig må de håndtere lange 
avstander, nedgang i folketallet, og at ungdommene 
flytter ut av kommunen. Samlet sett krever dette 
andre løsninger enn de vi ser i de store byene, som 
ofte dreier seg om fortetting og storstilt satsing på 
kollektivtransport.

Senja kommune er prosjektleder med delleveranser 
fra alle tre kommunene som hver skal gjennomføre 
sektorvise KME-verksteder og utarbeidelse av 
veikart. Lofotrådet skal i tillegg gjennomføre et 
felles KME-verksted samt kople prosjektet til 
“Lofoten De Grønne Øyene 2030”. Prosjektperioden 
går fra våren 2021 til første kvartal 2025. 

Indikatorer på grønn konkurransekraft

For å nå flere av hovedmålsetningene i Veikartet 
trenger vi kunnskap om utgangspunktet vårt og om 
hvordan vi måler fremgang og utvikling. Vi trenger å 
vite hvordan vi best kan kople godt klimaarbeid og 
næringsutvikling i en grønn og konkurransekraftig 
synergi. 

For å drive helhetlig regional utvikling, trenger vi 
indikatorer for grønn konkurransekraft. Hver region 
og kommune har sine særegne problemstillinger 
og muligheter for grønn vekst og konkurransekraft, 
og vi må finne våre. Vi trenger å se på utfordringer 
og muligheter langs flere ulike akser samtidig, slik 
som næringsutvikling, grønt skifte, demografi og 
infrastruktur. 

For mange distriktskommuner vil demografi og 
infrastruktur med kortere eller lengre reise- og 
transportavstander påvirke grønn konkurransekraft 
i større grad. Sammen med NIBR, Sintef, Narvik 
kommune og Nav bl.a. definerer Lofotrådet 
et indikatorsett som skal gi økt forståelse for 
sammenhengen mellom grønn næringsutvikling, 
demografi og klima- og bærekraftsmål. Resultatene 
vil inngå som et viktig bidrag til utviklingen av 
styringsverktøy som ivaretar helhetlig måling 
og evaluering av måloppnåelse og effektene ved 
implementering av regionale strategier for grønn 
omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Regionalt forskningsfond støtter et forprosjekt til 
utvikling av “Indikatorer for grønn konkurransekraft 
i Nordland”. Deretter ble det omsøkt støtte 
fra Arktis 2030 (innvilget støtte i januar 2022) 
om støtte til et pilotprosjekt med energi som 
pilotsektor om “Grønn vekst i distriktskommuner”, 
for gjennomføring i prosjektsamarbeid med Sintef, 
NIBR, Nordlandsforskning og Universitetet i 
Tromsø, NAV, Harstadregionens Næringsforening, 
Lofotkraft og Nordkraft, Nordland fylkeskommune, 
Narvik kommune, Harstad kommune, Lofotrådet 
og alle seks Lofotkommunene. Pilotprosjektet er en 
helhetlig måling av direkte effekter og ringvirkninger 
av grønn omstilling i distriktskommuner. 
Prosjektpartnerne leter etter regionspesifikke 
indikatorer på bærekraftig befolkningsvekst, 
kompetansebygging, grønn næringsutvikling, 
klimagassutslipp per verdiskaping, andel fornybar 
energi, nye grønne verdikjeder, miljørelatert FoU, 
m.m.

Resultatene fra prosjektet gir oss styringsverktøy 
for helhetlig måling og evaluering av grønn 
omstilling mot lavutslippssamfunnet Lofoten. I 
tillegg vil Lofotkommunene være med å definere 
hvordan sammenhengen mellom konkurransekraft, 
det grønne skiftet, demografi og kompetanse bør 
måles, hva det er mulig å måle og hvordan, samt 
hvordan forstå indikatorene i sammenheng.
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 Forprosjekt «Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov» (SAMTRANS)

Forprosjektet «Samordning av lokale og 
turistrelaterte transportbehov» ble gjennomført 
av Nordlandsforskning, i samarbeid med 
prosjektpartnere fra Nord universitet, Nordland 
fylkeskommune, Destination Lofoten, Lofotrådet, 
Helgelandsrådet, Northern (Arctic) Federal 
University, og Arkhangelsk River Port. Prosjektet 
er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune 
gjennom programmet Arktis 2030. Prosjektet ble 
ferdigstilt i slutten av 2021. 

Nord-Norge og Nord-Russland dekker store og 
forholdsvis tynt befolkede arealer. Bosetningene 
er spredt og mange bor i små øy- og kystsamfunn. 
Godt planlagte, samordnede og velfungerende 
transportsystemer som dekker de lokale 
mobilitetsbehovene, er avgjørende for å kunne 
opprettholde livskraftige lokalsamfunn. Gode 
transportsystemer er også kritisk for å kunne ivareta 
reiselivsnæringens behov og transportbehovene til 
det økende antallet besøkende til nordområdene. 
Dette fordi de besøkende i stor grad benytter ferger, 
busser og lokalbåter, samt at de ferdes på veiene. 

Forprosjektet viste at det fortsatt finnes 
et gap mellom transportbehov versus 
transporttilbud, spesielt i Nordland, på grunn 
av kapasitetsutfordringer og manglende 
behovskartlegging. Samordning av lokale og 
turistrelaterte transportbehov beskrives i 
rapporten som et tiltak for å overkomme gapet 
mellom transportbehovet- og transporttilbudet. 
Vi har identifisert følgende faktorer som har 
betydning for samordning: 1) utvikling av 

smarte transportløsninger (som for eksempel 
bestillingstransport), 2) samspill mellom private 
og offentlige aktører, slik at tilbudet utvides til de 
fleste reisende og samtidig dekker flere behov, 
3) forbedring av markedsføring av eksisterende 
transporttilbud spiller en viktig rolle for å få flere til 
å velge kollektivtransport istedenfor privatbil, og 4) 
koordinering av ruteplanlegging, slik at utforming av 
rutetabellene skjer i samspill med flere aktører og 
forbedrer korrespondansen. 

Basert på presenterte resultater og analyser 
er det behov for videre forbedring av 
samordningsmuligheter. Resultatene viser 
at planlegging og samordning av lokale og 
turistrelaterte behov må ta hensyn til flere 
kontekstuelle faktorer som for eksempel 
ulike transportbehov mellom steder og ulike 
reisegrupper, den demografiske situasjonen, 
sesongvariasjoner og planlegging av rutetabell, 
koordinering med flere aktører, kommunikasjon og 
pris på transporttjenester. 

Med hensyn til kutt av klimagassutslipp, samt 
bærekraftig turistvekst og samfunnsutvikling, 
er det ønskelig å forbedre konkurranseevnen til 
kollektivtransport i forhold til privatbil. Det finnes 
gode muligheter for å stille krav til utslippskutt 
og miljøhensyn, og forbedre korrespondanse 
mellom ulike ruter og transportmidler gjennom 
anbudsprosessene. Samtidig anbefales det å 
prøve ut flere delingsløsninger, og innovative 
forretningsmodeller og tjenester der brukernes 
behov står i fokus.

Sporløs Lofotturisme

Hovedmålet med prosjektet “Sporløs Lofotturisme” 
er å legge grunnlaget for et målrettet og langsiktig 
avfallshåndteringsprogram som kan bidra til 
bærekraftig turisme i Lofotodden Nasjonalpark. 
Sporløs Lofotturisme er et samarbeid mellom 
Lofotodden Nasjonalpark, Norsk Institutt for 
Naturforskning, Leave No Trace Centre (USA) og 
Park and Protected Area Research Collaborative 
(USA) som alle vil bidra med ressurser i form av 
arbeidstimer, planlegging, utstyr, kommunikasjon 
og materiell støtte.

Prosjektet fikk i 2021 ikke nødvendige midler 
for å gjennomføre planlagt aktivitet, men to 
masterstudenter gjorde feltavfallsundersøkelser 
og gjennomførte intervjuer med besøkende langs 
Kvalvika- og Rytenløypene for å fordype seg i temaer 
om besøkendes opplevelse og holdning til avfall.  

Prosjektleder: Nasjonalparkforvalter Ole-Jacob 
Kvalshaug, Lofotodden nasjonalpark
Prosjekteier: Lofotrådet

13. ANDRE PROSJEKTER
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“Clean Up Lofoten”

Clean Up Lofoten er et prosjekt startet i 2015 med 
midler fra Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet 
drives og eies av LAS, med Lofotrådet som 
medeier. Prosjektet har som mål å bidra til at det 
blir slutt på forsøpling som oppstår lokalt gjennom 
forebyggende tiltak, samtidig med arbeid for at 
historisk avfall og avfall som kommer langveis fra, 
blir ryddet opp.

LAS engasjerte seg i rydding av eierløst marint 
avfall i 2011, og har siden den gang ryddet 278 
tonn med eierløst marint avfall fra kysten av 
Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. 2020 
var 10 ryddesesongen som koordineres av Lofoten 
Avfallsselskap IKS (LAS). Clean Up Lofoten fikk 
i 2020 tilsagn på midler fra Handelens Miljøfond 
der inntil kr 2 552 375,- kan brukes på henholdsvis 
ryddearbeid og noen forebyggende tiltak. 

Det er laget et digitalt kart på nett for å vise hvor 
tilreisende kan finne fasiliteter for å tømme avfall og 
caravantoalett. Kartet finnes tilgjengelig på www.
cleanuplofoten.no.
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