
Interkommunalt klimanettverk for Lofoten  
Behov for rullering av klimaplaner i Lofoten 

Lofotkommunenes klimaplaner er fra 2010, og det er viktig at de blir fornyet slik at vi kan jobbe for å 

nå klimamålene på en overordnet og helhetlig måte. Kommunene i Lofoten har kommet langt i å 

sette klimamål i samfunnsplanene sine, men det gjenstår en felles og konkret innsats for å redusere 

klimagassutslipp. Kunnskapsbaserte og ambisiøse klimaplaner vil bidra i kommunenes klimaarbeid.         

Kompetanse og kunnskap er viktig  

Det finnes mye og god kompetanse om klimatiltak rundt om i kommunene. Men så lenge 

kommunene mangler overordnede strategier blir innsatsen liten og sporadisk. Klimanettverket 

tenker det er viktig at kompetanse om klimaarbeid spres i hele kommuneorganisasjonen, slik at alle 

fagområder og sektorer bidrar der de kan.  

Samtidig må vi rette tiltak dit det monner mest, og det forutsetter at vi vet hva som er nivået på 

klimagassutslipp i Lofoten og hvilke sektorer som bidrar mest til utslippene. Vi vet at 

klimautfordringene er sammensatte, og at det ikke finnes enkle eller enkeltløsninger, og de løses ikke 

av en aktør eller sektor. Klimanettverket jobber derfor med et statistikkgrunnlag som viser 

utslippsstatus for enkeltkommunene og som sammenligner dem. Det vil gi den kunnskapen vi trenger 

for å vite hvor vi bør sette inn de største tiltakene, og på hvilke områder kommunene kan 

samarbeide. Klimautfordringer stopper ikke ved kommunegrensene, og det er områder hvor 

regionen bør samarbeide for å løse dem, for eksempel som bo- og arbeidsmarkedsregion med den 

transport- og arealplanlegging som kan bidra til en mer integrert og klimasmart region.  

Samarbeid avler samarbeid 

Til nå har nettverket møttes tre ganger, og det er liten tvil om at samarbeidet har båret frukter fra 

første dag. Kommunenes fagfolk deler erfaringer og kunnskap, utveksler arbeidsmetoder, og 

diskuterer klimautfordringene, som er både like og ulike mellom kommunene. Det gir en merverdi i 

kommunenes eget arbeid, og det legger grunnlag for å utvikle regionale klimastrategier. 

Her har vi allerede stor og god innsats i regionen. Vågan kommune delte med nettverket 

kunnskapsgrunnlaget om klima som de utarbeidet til kommunens samfunnsplan. Flakstad kommunes 

arbeid med elektrifisering av kystfiskehavn videreføres, og læring fra dette prosjektet spres i 

nettverket. Det samme gjør arbeidet med energieffektivisering i offentlige bygg som Vestvågøy 

kommune er i gang med.    

Nettverket samarbeider dessuten med Universitetet i Tromsø, Lofotkraft og Senja om en 

forskningssøknad for å utvikle innovative energiløsninger gjennom samskaping, det vil si tett 

samhandling mellom kommunene, innbyggere, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner. Samarbeid 

avler samarbeid. Når nettverket i oktober skal til Tromsø for å lære om klimastrategier blir også 

klimanettverket for kommunene i Vesterålen med. Og for neste år ønsker Lofoten sitt nettverk å 

organisere en større klimakonferanse i regionen, slik at flere kan delta i et mer ambisiøst klimaarbeid.  

 

 


