
NOTAT  

Forkommune Lofoten – oppfølging vedtak i Lofotrådet. 

Til: Rådmannsutvalget 

31.1.2019 

Saksopplysninger: 

Vedtak i Sak 54/18 Lofotrådet – ForKommune 2030, 12.12.18:  

1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.  

2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe 

som skal arbeide videre med konkrete prosjektsøknader. 

3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 

25950001. 

 

Vedtak RU-sak 03/19: 

Eksisterende prosjektledelse i forprosjektet videreføres som ressursgruppe. Sekretariatsleder leder 

gruppen, og koordinerer arbeidet. Øvrige aktører og ressurser kobles inn etter behov og initiativ. Ev 

nye initiativ vil bli tatt opp i rådmannsutvalget innenfor den gitte rammen. 

 

Forslag til oppfølging av punkt 2: 

Eksisterende prosjektledelse i forprosjektet videreføres som ressursgruppe. Sekretariatsleder leder 

gruppen, og koordinerer arbeidet. Øvrige aktører og ressurser kobles inn etter behov og initiativ.  

 

Vurdering: 

Eksisterende prosjektledelse har selv ønsket å bidra videre. Med å velge en slik løsning vil det også 

lettere sikre kontinuitet og best mulig framdrift mot større konkrete prosjektsøknader Gruppen 

består da av: 

Berit Kristoffersen, (prosjektleder) forsker, UiT. Tilknyttet ARC – Arktisk senter for fornybar energi.  

Kurt Atle Hansen, (prosjektansvarlig) nærings- og utviklingssjef Flakstad kommune 

Haakon Walnum (prosessleder) Haakon Walnum AS 

 

Sekretariatsleder i Lofotrådet går inn som koordinator og leder i gruppen. Dette er naturlig, fordi 

sekretariatsleder også har ansvar for oppfølging av midler som er avsatt til formålet.  

Arbeidet organiseres som et prosjekt under Lofotrådet.  

Organiseringen bør vurderes fortløpende, og sees i sammenheng med utviklingsarbeid som pågår på 

kompetanse/FoU/Innovasjon på regionalt nivå.  



 

Framdrift og forslag til aktiviteter:  

18.1.19:  Oppfølgingsmøte med prosjektledelsen og sekretariatsleder:  

Fokus: hvordan jobbe videre? Prioritering mellom hovedtema.  

1. Energi og klima 

Flere igangsatte prosjekter. Potensiale for koblinger, og for utvikling av prosjektideer som kan 

innarbeides i større søknad.  

Følgende initiativ er identifisert: 

UiT gjennom ARC (Arktisk senter for fornybar energi) ønsker samarbeid om prosjekt i Lofoten. Sees i 

sammenheng med større prosjekt med fullskala utprøving av energiøkonomisering og lokale 

fornybarløsninger i Senja ("Bærekraftige energiframtider for Senja") 

Klimasats i kystfiskerhavner – Flakstad kommune. (ref. orientering fra prosjektleder Kurt Atle 

Hanssen i Lofotrådsmøte) Har finansiering. Kobling mot blant annet SINTEF og konkrete 

næringsaktører.  

Kartlegging av råstoff for biogassanlegg på Vestvågøy – Lofoten Matpark AS for Vestvågøy kommune 

Klimasats – søknad om midler til etablering av interkommunalt fagnettverk – alle kommuner i 

Lofotener invitert til å delta. Vestvågøy ansvarlig for søknad.  

Elektrifisering – Lofotkraft AS. I startgropa med utviklingsprosjekt med tema energi, elektrifisering, 

bærekraft og miljø. Ønsker kobling mot andre prosjekter og ressurser som ARC f.eks.  

 

Aktiviteter under planlegging: 

1.3.19 Seminar «Grønn Energi» - samarbeid med Lofoten Matpark og UiT.  Presentasjon av 

aktører og initiativ. Dialog om videre konkretisering av samarbeid og prosjekter.  

 

2. Planlegging 

 

Følges opp gjennom søknad om klimasatsmidler til etablering av fagnettverk 

 

3. Reiseliv 

 

Vurderes videre.  

 

4. Landbruk 

Flere initiativ på gang. Vurderes videre.  



5. Fiskeri 

Vurderes videre. Inngår også i utviklingsprosjekt fiskerihavner i Flakstad.  
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