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Lofotrådets formål, oppgaver og myndighet
Lofotrådet interkommunale politiske råd (Lofotrådet IKP) skal arbeide for å 

utvikle og styrke regionen, fremme interkommunalt og regionalt samarbeid, 

bidra til regional utvikling for næringslivet i Lofoten og til en styrking av 

offentlige tjenester.

I saker av felles interesse, skal Lofotrådet IKP på vegne av deltagerkommunene:

• Sette dagsorden for videre utvikling av regionen Lofoten

• Være regionalt kontaktpunkt for statlig myndighet, departement og etater,

• fylkeskommune, andre kommuner, regionråd, organisasjoner, næringsliv og 

andre aktører.

• Tilrettelegge for politisk enighet i interkommunale og regionale saker.

• Utrede aktuelle saker etter henstilling fra deltagerkommunene.

• Utarbeide høringsuttalelser til utredninger og planer fra offentlige 

myndigheter.

• Bidra til utvikling av felles ideer og strategier for regionen Lofoten.

• Initiere felles prosjekter og samarbeidsløsninger for deltagerkommunene og 

bidra til gjennomføring når tilslutning er avklart.

• Inngå bindende felles avtaler på medlemmenes vegne etter skriftlige 

fullmakter fra kommunen de representerer.

1.
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Lofotrådets verdigrunnlag
For å realisere visjonen og nå målene, vil Lofotrådet basere arbeidet sitt på noen 

felles verdier. Verdiene skal prege hele organisasjonen internt og utad, og være det 

Lofotrådet kjennes igjen på. 

– som i å ville hverandre vel, være inkluderende og å vise åpenhet for hverandres 

egenart som enkeltmennesker og de rollene hver enkelt skal fylle.  Raushet 

innebærer også å kunne bære over med hverandre når det begås feil og gi rom for 

å velge ulikt. 

– å kunne være uenige både i sak og holdning, men fortsatt møte hverandre med 

likeverdighet, anerkjennelse og respekt. 

– som bevissthet om og opplevelse av å høre til. Hvordan vi framsnakker hverandre 

og vår felles identitet, og kan stå trygt som «stolt lofoting».

2.

Raushet

Respekt

Felles tilhørighet
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Lofoten – et bilde av nåsituasjonen
Lofoten. Med et samlet landareal på 1230 km2, og et innbyggertall på 25.000 

utgjør kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan til 

sammen Lofotregionen.  

Som store deler av vår verden opplever også Lofoten nå et taktskifte. 

Klimaendringer påvirker utviklingen både positivt og negativt. Det grønne skiftet 

skaper fremvekst av nye muligheter og danner grunnlag for et mer bærekraftig 

næringsliv. Sammen med resten av verden jobber vi oss ut av en pandemi, parallelt 

med at Europa opplever krig. Lofoten påvirkes av verden rundt oss. Og både 

næringsliv og lokalsamfunn må evne å omstille og utvikle seg i takt med endringer. 

Klima. Klimaendringene innebærer behov for omstilling i lokalt næringsliv, 

for å dra nytte av fordeler og for å begrense eller unngå risiko. Klimarisiko for 

næringslivet i Lofoten vil komme av både eksterne og interne drivere som følge av 

at regionen er en del av en globalisert verden med grenseoverskridende handel, 

politikk og leverandørkjeder (Kbnn.no/Klimarisiko). Utfordringene må møtes 

gjennom omstilling og tilpasning, og Lofoten er allerede godt i gang med å møte 

utfordringen gjennom det regionale programmet «Lofoten - De Grønne Øyene 

2030». 

Pandemi. Næringene i Lofoten ble sterkt rammet da pandemien inntraff, og mange 

sliter enda med negative konsekvenser som følge av nasjonale og internasjonale 

restriksjoner. Samtidig har pandemien fungert som en katalysator for digitalisering 

med omfattende bruk av video og samhandlingsplattformer. Digitaliseringen kan 

gjøre det mer attraktivt å bo og arbeide i distriktet når geografi ikke lenger er 

et hinder for samarbeid. Pandemien har vist oss at vi fint kan arbeide godt og 

effektivt selv om vi ikke sitter samlet på ett kontor. 

3.

Foto: Espen Mortensen
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Levende lokalsamfunn avhenger av folk. Og av tilgang på arbeid.

Folk. Ved inngangen til 2022 kan Lofoten vise til et innbyggertall på 24.635 

innbyggere. Etter en lang periode med befolkningsnedgang, skjedde det en 

tydelig endring omkring 2009. Da begynte folketallet i regionen å vokse. Fra 2018 

og fram til i dag har befolkningsantallet vært stabilt (ssb.no). Befolkningsveksten 

skjer i kommunene Vågan og Vestvågøy, i tråd med den nasjonale trenden 

om økt sentralisering. Ifølge Indeks Nordland har Lofoten den nest beste 

befolkningsutviklingen i fylket. Ekstra gode nyheter er det at Lofoten er den 

regionen som tiltrekker seg flest unge voksne (Indeks Nordland nr. 19 – årgang 

2022). Positivt er det også at befolkningsframskrivingene til SSB spår fortsatt 

befolkningsvekst i regionen.

Regionmesterskapet. Indeks Nordland sammenligner utviklingen i Nordlands 

regioner og rangerer dem i forhold til utviklingen de har hatt. Kriteriene er vekst 

i omsetning, driftsmargin, verdiskaping, sysselsetting og befolkningsutvikling. I 

årets utgave av Indeks Nordland ble Lofoten rangert  som den svakeste. Lofoten 

har med andre ord gått fra sterkest utvikling i Nordland til svakest utvikling 

av regionene i løpet av en fireårsperiode. Utviklingen forklares av at Lofotens 

næringsliv har fått tilbakeslag som følge av pandemien og har mindre effekt av 

eksportveksten som en del av regionene i Nordland har. 

Kommuneøkonomi. Indeks Nordland rangerer kommunene i fylket i tre kategorier, 

god, middels og svak økonomi, basert på en rekke indikatorer for økonomisk 

robusthet og tilstand i hver enkelt kommune. Rangeringen er basert på tall fra 

2020 og viser at pandemien har ført til at flere kommuner har havnet i kategorien 

svak økonomi sammenlignet med tidligere. I Lofoten finner vi kommunene Røst og 

Værøy henholdsvis i kategoriene god og middels. De øvrige kommunene finner vi i 

kategorien svak økonomi. Den største utfordringen for økonomien til kommunene 

i Nordland er lave innbyggertall (Indeks Nordland nr. 19 – årgang 2022). 

Sterk jobbskaping. Ser vi på jobbskaping er Lofoten inne i en positiv trend. 

Regionen har vekst i sysselsetting og den største delen av veksten ser vi i privat 

næringsliv som i tidlig fase av pandemien var begrenset av smitteverntiltak, 

men hvor aktiviteten nå har tatt seg opp igjen. Lofoten som reiselivsdestinasjon 

opplevde et kraftig fall i sysselsetting, men har gjeninnhentet seg og kommet over 

nivået før pandemien (Indeks Nordland nr. 19 – årgang 2022).  
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Gjennom Lofotrådet har kommunene flere ganger oppfordret regjering og Storting 

til å «ta hele landet i bruk» når det gjelder plassering av statlige arbeidsplasser. 

I Lofoten er kun 6,9 prosent sysselsatt i statlige virksomheter, mens andelen i 

Troms fylke er 18 % og Trøndelag 14 %. Tiden vi lever i har vist at det er mulig å 

jobbe fra hvor som helst og kanskje vil det komme til syne i statlige arbeidsplasser 

også i Lofoten. I Lofoten er nærmere 65 prosent sysselsatt i privat sektor. Til 

sammenligning er 57 prosent av de sysselsatte i Nordland å finne i privat sektor.  

NÆRINGSLIVET I LOFOTEN

Sjømat. Næringer relatert til havet har tradisjonelt vært viktig for Lofoten og 

fortsatt er det sjømatnæringene som bidrar med mest verdiskaping til regionen. 

Men også fiskeriene opplever endringer som følge av klima og internasjonale 

kriser. Med pandemien på retrett og gjenåpning av restauranter i Europa skjøt 

prisen på torsk i været i 2021. Samtidig har landingene av torsk i Lofoten vært lave 

de siste årene. Ser vi på statistikk for landing av torsk de siste årene viser tallene 

en nedgang for Nordland og også for Lofoten, der det kun er Flakstad og Røst som 

ikke har stor nedgang i antall tonn (Kbnn.no). Det positive er at markedssituasjonen 

sikrer at fiskerne får godt betalt.

Lofoten har flere større landanlegg for videreforedling av fisk. Der hvor produksjonen 

tidligere var sesongavhengig, ønsker aktørene i større grad helårsdrift i dag. En slik 

dreining fordrer tilgang på råstoff og utfordrer fiskeriene slik de tradisjonelt har 

være drevet. Fiskerinæringen i dag står overfor en modernisering av flåten som 

Foto: Christian Clauwers
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blant annet innebærer omlegging til klimavennlig drivstoff. Effektiviteten øker og 

arbeidsforhold bedres, samtidig som antall arbeidsplasser reduseres. Fiskeriene 

har fortsatt høy sysselsetting, og sammenlignet med Norge som helhet skiller 

Lofoten seg ut  ved fortsatt høy sysselsetting i primærnæringene jordbruk og fiske. 

Akvakultur og oppdrettsnæring er en viktig næringsvei, og noen av de største  

bedriftene i Lofoten er knyttet til denne næringen. Laksenæringen er en 

innovativ, høyteknologisk og kompetansedrevet næring med høy utviklingstakt. 

Parallelt utvikles nye produkter basert på råvarer fra våre nære havområder: 

Der lakseoppdrett var en nyvinning på 80-tallet, gir tang, snegler og andre arter 

grunnlag for nye etableringer i dag. 

Reiseliv. Pandemien har påvirket reiselivet i Lofoten negativt. Regionen som 

langt på vei hadde etablert en helårs destinasjon opplever nå at næringen er 

satt flere år tilbake i tid. Avhengigheten av et internasjonalt marked har medført 

sterke negative konsekvenser av nedstenging og reiserestriksjoner. Samtidig 

viste sommeren 2020 at Lofoten står sterkt som reisemål også blant nordmenn. 

På tross av store svingninger i næringsgrunnlaget viser reiselivet at de evner å 

tilpasse seg store endringer. 

I dag ser vi en reiselivsnæring som aktivt jobber for å vinne tilbake posisjonen som 

attraktivt reisemål og for å ta sin rolle som samfunnsbygger. Undersøkelser viser 

at reiseliv og bostedsattraktivitet er uløselig knyttet sammen, på godt og vondt 

(Jakten på Lofoten, magasinet Vi er Lofoten). I lokalsamfunn hvor reiselivet er godt 

etablert viser undersøkelsen tydelig at næringen bidrar til å styrke bostedet.  

De gudegitte omgivelsene, 
menneskene og at jeg og min 
familie alltid har bodd her.  
Stort pluss med turister dette 
gir Lofoten mange gode tilbud 
som vi ikke hadde hatt uten 
turisme.
Bofast, mann 40-årene, Vågan 
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Kultur. Lofoten har fortsatt en viktig stemme i den internasjonale kunst- og 

kulturverdenen. Få andre steder i verden finner vi en høyere tetthet av kunstnere 

og Steinway-flygeler. Hit kommer folk for å utøve og oppleve kunst og kultur 

av ypperste kvalitet. Og bedre skal det bli. Det nasjonale prosjektet Skrei er 

under utvikling og vil styrke Lofotens rolle som kulturformidler nasjonalt og 

internasjonalt.  

God infrastruktur er avgjørende for å utvikle Lofotsamfunnet.  Lofoten har arbeidet 

for sin plass i Nasjonal Transportplan (NTP), med ønske om utbedring av E10 og ny 

storflyplass. Skredsikring og utbedring av veistrekningen Nappstaumen - Å er inne 

i nasjonal transportplan, men utbedring av E10 Fiskebøl - Napp og storflyplass 

kom ikke med i NTP 2022 – 2033.

For kystsamfunnet Lofoten er havnene grunnleggende for næringsliv, 

trafikksikkerhet, miljø og klima. God havnestruktur tilpasset framtidens behov er 

en vesentlig del av samferdselsbildet. Her ligger utfordringer i dag, som må løses 

for hele regionen i årene som kommer. Innseilingene til Røst og til Værøy ligger 

inne i NTP 2022 – 2033. 

Bredbånd. I dag er raskt og stabilt internett nesten like viktig som vann og 

elektrisitet. Lofoten har meget god bredbåndsdekning, særlig i øykommunene 

Røst og Værøy. Kanskje er det slik at god digital infrastruktur kombinert med gode 

samhandlingsverktøy vil gi mulighet for flere unge til å ta med seg spennende 

jobber ut til det gode liv i distriktene?

Foto: Christian Clauwers
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Kloke hoder. Både private og offentlige virksomheter har behov for kompetanse 

i årene som kommer. Ny kompetanse er viktig for å forsterke eksisterende 

næringsliv, skape nytt næringsliv og for å utvikle det offentlige tjenestetilbudet 

for morgensdagens utfordringer. Velfungerende arbeidsmarked henger sammen 

med bosetting og næringsutvikling (Kbnn.no). Lofoten ligger fortsatt et godt 

stykke under landsgjennomsnittet på befolkningens utdanningsnivå (SSB.no). 

Forklaringen kan dels være at mange av næringene i regionen ikke etterspør 

personer med høyere utdanning og dels den lave graden av statlige arbeidsplasser 

som typisk er kompetanseintensive. Utviklingen av næringsliv og offentlig 

tjenesteyting i Lofoten krever at humankapitalen bevares og at det tilføres ny 

kunnskap og kompetanse til regionen.

Samarbeid er nøkkelen til en framtidsretta utvikling. Lofoten går spennende tider 

i møte. Regionen baner vei i det grønne skiftet gjennom prosjektet «Lofoten - 

De Grønne Øyene», arbeider målrettet med å utvikle trygge og framtidsrettede 

kommunikasjoner og samarbeider godt på områder hvor lofotkommunene står 

sterkere sammen.

Mer fokus på samarbeid  
mellom kommuner

Bofast, mann 30-årene, Værøy
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Framtidsbilde
«Hva er unikt for Lofoten? «Hva vil vi bygge videre på?» 

Disse spørsmålene ble stilt til innbyggere og besøkende til Lofoten gjennom 2018 

og 2019 (jaktenpalofoten.no). Lofotværinger i alle aldre har delt sine betraktninger, 

opplevelser og historier. Sammen med Lofotrådets egne vurderinger danner de 

grunnlaget for det framtidsbildet vi tegner opp her, og med de elementene som er 

viktig for et framtidig livskraftig Lofoten. 

– det omkranser oss på alle sider, det har fått oss hit, og det gir mat og livsgrunnlag 

og med stor respekt forvalter vi det. Det er alltid i bevegelse, det utfordrer, 

det overrasker og det skaper muligheter og nysgjerrighet. Havet gjør Lofoten 

livskraftig. Lofotværingene lever av havet og ressursene det rommer. Havet er en 

del av vår identitet.

– Et stort mangfold av mennesker trekkes til regionen for å bo, leve og oppleve. 

Lofotens unike kvaliteter hviler i stor grad på de menneskelige ressursene i øyriket 

– det er folk som skaper steder. Lofotværingene er inkluderende, oppvokst med 

dugnad og med et sterkt ønske om å være en samhandlende region.

– fra hele verden kommer folk for utsikten: Det er besøkendes «reason to go» og 

det er også en viktig «reason to stay».

 -om du står på stranda på Gimsøy, eller på toppen av Ryten. 

-om det er nordlyset som flerrer over himmelen på yttersida ei novembernatt, eller 

ei enslig lykt som lyser opp veien ei regntung vinternatt. 

Utsikten helt bokstavelig og i vid forstand.  Med utsikt følger det også UTSYN og 

noen ganger VIDSYN. 

– de som skal arve oss, og de sporene vi setter. Vi må høre de, og vi må gi de tro 

på seg sjøl og sin framtid. Så de kan fortsette å leve med, av og kanskje for havet 

og det havet gir. Så de kan finne sine veier og måter å gjøre ting på. Og vi må sørge 

for at de fortsatt har utsikt å komme heim til.

4.

HAVET

FOLK

UTSIKTEN

VÅRRES UNGA
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Forutsetninger og premisser
En rekke rammer og planer lå til grunn for første utgave av Ett Lofoten og ligger 

også til grunn for den rullerte strategien. Dette gjelder FNs barnekonvensjon, 

Folkehelseloven, lofotkommunenes kommuneplaner samfunnsdelen, strategisk 

næringsplan for Lofoten og strategiplanen “Lofoten som reisemål”. 

Ny kommunelov har medført omorganisering av Lofotrådet til interkommunalt 

politisk råd. Ny samarbeidsavtale ble vedtatt i kommunestyrene høsten 2020. 

Formål, oppgaver og myndighet som beskrevet i samarbeidsavtalen er redegjort 

for i kapittel 1. 

Lofotrådet og lofotkommunene har i første del av inneværende periode utarbeidet 

og vedtatt en vekststrategi (2020) og et veikart (2022) for Lofoten - De Grønne 

Øyene 2030. Visjon og mål fra disse er innarbeidet i rullert strategi.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, 

økonomi og sosial utvikling i sammenheng og er fortsatt en integrert del av 

Lofotrådets strategi.

5.

Foto: Espen Mortensen
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Visjon, mål og strategier
Del 2

jente 9 år, Vågan
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6. Visjon
Dette er vårt svar til dagens unge på hvilket Lofoten vi skal jobbe for at de kan ta 

over å styre om noen år:

ETT LOFOTEN
livskraftig – samhandlende – kontrastfylt – trygt 

dyrker fram de beste løsningene for ei livskraftig framtid. 

fremmer vekst gjennom bærekraftig bruk og forvaltning av våre naturlige fortrinn. 

lever godt med mangfold og kontraster 

– gjennom samhandling møter vi verden og lar verden komme til oss

– kjennes som et trygt sted å bo og å besøke

ETT LOFOTEN

ETT LOFOTEN

ETT LOFOTEN

ETT LOFOTEN

ETT LOFOTEN

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Foto: Kristoffer Lorentzen
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7. Satsingsområder 2019 - 2023

Lofoten er pilot som konkurransekraftig og attraktiv  
lavutslippsregion gjennom samhandling 

 Slik gjør vi det:

• Følger opp veikartet for Lofoten – De Grønne Øyene 2030 gjennom å jobbe 

aktivt med overordnede mål og programområdene

• Realiserer potensialet som ligger i samhandling

• Legger til rette for aktiv ungdomsmedvirkning og engasjement
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Lofoten utvikles med trygge og framtidsrettede 
kommunikasjoner

Slik gjør vi det:

• Felles og målrettet påvirkning for utbygging av sentrale transportårer 

• Ser grønn vekst og samferdsel i sammenheng

• Lofoten fremst og best på digital infrastruktur
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Samarbeid et førstevalg

 Slik gjør vi det:

•  Videreutvikle og styrke felles regionale møtearenaer, forum og nettverk.

•  Finne felles løsninger på felles oppgaver

•  Stimulere til samarbeid med offentlig og privat deltakelse

•  Utforske flere muligheter i nasjonale og internasjonale samarbeid
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8. Mål og strategier

Utvikling og innovasjon gjennom god og riktig kompetanse 

Slik gjør vi det:

•  Bedre tilgangen på god og relevant kunnskap og kompetanse

•  Stimulere til forskning, utvikling og innovasjonskraft gjennom samskaping.

•  Ta i bruk mulighetene i ny teknologi og digital kompetanse

•  Fremme livslang læring

•  Felles fokus på rekruttering

Medvirkning en selvfølge

Slik gjør vi det:

• Dyrke god ytringskultur

• God og tilgjengelig offentlig informasjon

• Kjøre klare og ryddige prosesser

• Gode og tilgjengelige møteplasser
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Inkluderende Lofoten

Slik gjør vi det:

•  Arbeide aktivt med å gi alle samme muligheter til å utvikle seg, 

        til å delta og til å bidra

•  Universell utforming som standard og verktøy

•  Ta hele samfunnet i bruk – fra service til felleskap

Sikre god samfunnsberedskap

 Slik gjør vi det:

•  Ha gode og oppdaterte kartlegginger

•  Samarbeide om ressurser til beredskap

•  Utvikle felles planverk 

•  Fokus på stabil infrastruktur for telekommunikasjon og energi

• Utvikle gode kommunikasjonsstrategier
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