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Vågan/Lødingen 

 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Vi har ikke fortatt noen organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen. 
Samarbeidskommunene er Vågan og Lødingen, næringsforeningene i begge kommunene er involvert 
i prosjektet. Vågan Næringsforening leder prosjektet. For å sikre god fremdrift i alle arbeidspakkene 
har vi valgt å organisere arbeidet med delprosjektledere i hver av arbeidspakkene (se mer under 
punkt 3). 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Vi jobber med å konkretisere prosjektet vårt ytterligere men velger å holde på opprinnelige 
målsettinger. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Overordnet 
I første del av prosjektet har prosjektgruppen, herunder ordfører i begge kommunene, rådgivere og 
styremedlemmer i begge næringsforeninger, brukt tid på å skaffe en felles forståelse av mål for 
prosjektet, organisering av arbeidet og tiltak for å sikre fremdriften. Det har vært gjennomført 
samarbeidsmøter i mellom prosjektdeltakerne i begge kommune. 
Prosjektgruppen har stort fokus på at vi ønsker forankring og involvering fra næringslivet i begge 
kommunene. For å sikre involvering fra første stund har det vært gjennomført Kick-offmøter i både 
Vågan og Lødingen. Til disse møtene ble næringsdrivende i kommunene invitert, prosjektet ble 
presentert og vi tilrettela for innspill til endringer og eventuelle nye tanker og ideer omkring vårt 
prosjekt. En stor andel av næringslivet i begge kommune samt media viste positiv interesse for 
prosjektet. Av konstruktive tilbakemeldinger fikk vi innspill om å konkretisere prosjektet slik at 
næringsdrivende enklere kan involvere seg i de deler av prosjektet som angår den enkelte. 
Prosjektgruppen har tatt innspillene med i det videre arbeidet og har valgt å engasjere 
delprosjektledere i hver av arbeidspakkene. På denne måten har vi dedikerte ledere innenfor hvert 
tema som kan rette fokus mot den delen av næringslivet som arbeidspakken angår. 
 
Arbeidspakke 1: Attraktivitet, mangfold og stedsutvikling 
Som delprosjektleder for arbeidspakke 1 har vi engasjert Liz Rekve. Hun har lang erfaring med 
attraktivitets- og stedsutviklingsprosjekter og samarbeid mellom kommuner. Rekve skal bidra med å 
drive frem fellesprosjekter mellom Vågan og Lødingen. 
 
Innledningsvis i arbeidet med denne arbeidspakken er det fremkommet at boligpolitikk generelt i de 
to kommunene bør løftes inn i prosjektet. I arbeidspakke 3 er en av oppgavene å lokalisere områder 
for utvikling av fritidsboliger. Det er ønskelig å innarbeide boligpolitikk og utvikling av boligtilbud 
som en del av arbeidspakken. Vi vil vurdere i hvilken arbeidspakke vi legger dette arbeidet. 
 
Status i arbeidet med Arbeidspakke 1: 
1.1 : Stedsutvikling og attraktivitet : ”Ta Spranget” 
I arbeidet med stedsutvikling i Aust-Lofoten har prosjektgruppen utviklet prosjektet ”Ta Spranget”. 
Prosjektet er en synlighetsprosjekt som skal bidra til markedsføring av by- og omlandsregionen. ”Ta 
Spranget” skal framsnakke regionen og bidra til økt attraktivitet og tilflytting (se vedlegg: 
prosjektbeskrivelse ”Ta Spranget”). Prosjektet er i startfasen, og arbeidet skal videreføres i 2016. 



 

 

Målet er at ”Ta Spranget” skal bli et prosjekt som lever videre etter at arbeidet med ByR-prosjektet 
er avsluttet. 
1.2 : Mangfold : ”Innvandrere – en ressurs!” 
I arbeidet med mangfold jobber prosjektgruppen men inkludering og integrering av innvandrere i 
kommunene. I prosjektet ”Innvandrere – en ressurs!” skal vi drive nettverksbygging og 
kompetanseutveksling, kartlegge kommunens behov for arbeidsinnsats, lage et forberedende 
etablererkurs for innvandrere, mentor/traineeordning samt skape nettverk mellom innvandrere i 
Aust-Lofotenregionen (se vedlegg: prosjektbeskrivelse ”Innvandrere en ressurs!”). Prosjektet er i 
startfasen, arbeidet skal videreføres i 2016. Målet er at ”Innvandrere – en ressurs!” skal bli et 
prosjekt som lever videre etter at arbeidet med ByR-prosjektet er avsluttet. 
 
Arbeidspakke 2: Samferdsel og infrastruktur 
Planleggingsarbeidet for ny E-10 mellom Sigerfjorden i Sortland kommune og Snubba i Evenes 
es kommune er igangsatt. Lødingen kommune ivaretar Lødingen og Vågans interesser knyttet til 
dette planarbeidet. Det er fra Vågan og Lødingen kommuner gitt innspill i forbindelse med arbeidet 
med en transportplan for Nordland Fylke. 
Vågan kommune og Vågan Næringsforening har engasjert seg i arbeidet med KVU for E10 mellom 
m Fiskebøl og Å. Dette arbeidet vil fortsette gjennom dette året. 
Vågan kommune og Vågan Næringsforening har engasjert seg i det arbeid som gjøres av Avinor 
or knyttet til etablering av en regional flyplass for Lofoten på Gimsøy. Dersom Avinor konkluderer 
med at dette er mulig vil dette kreve et stort engasjement og arbeide i de neste årene. 
 
Arbeidspakke 3: Reiselivsnæring og opplevelsesproduksjon 
Som delprosjektleder for arbeidspakke 3 har vi engasjert Trygve Steen. Han har lang erfaring med 
reiselivsrelaterte prosjekter og arbeid med utviklende prosesser. Steen skal gjennomføre 
prosessmøter med reiselivsaktører i Lødingen og Vågan for å kartlegge muligheter for utvikling og 
samarbeid mellom reiselivsaktører i Lødingen og Vågan. 
 
Status i arbeidet med arbeidspakke 3: 
Følgende aktiviteter er igangsatt: 
1.Kartlegging av reiselivet i Lødingen 
Det er opprettet kontakt mellom delprosjektleder og aktører i Lødingen, kartleggingsmøte er under 
planlegging og skal gjennomføres innen kort tid. 
2. Dialogmøter med sentrale aktører i Vågan 
Delprosjektleder har god kjennskap til og god dialog med reiselivsaktørene i Vågan. Det skal i nær 
fremtid innkalles til dialogmøter med utvalgte aktører hvor målet er å kartlegge forutsetninger og 
mulighetsrom for reiselivsnæringen i Vågan sett opp mot et mulig samarbeid med reiselivsaktører i 
Lødingen. 
3. Workshop 
Det skal gjennomføres en workshop i Svolvær med aktører fra begge kommunene. Formålet med 
workshopen er å utarbeide mulighetsrom og scenariobeskrivelser ved et samarbeid mellom Vågan 
og Lødingen. 
 
Arbeidspakke 4: Næringslivsintegrasjon og kunnskapsutveksling 
I arbeidspakke 4 er Vågan Næringsforening delprosjektleder. Denne arbeidspakken har vi valgt å 
utvide/revidere innholdet noe. I opprinnelig søknad har vi presisert at vi skal avdekke lokomotiver i 
næringslivet i kommunene som kan bidra til knoppskyting til andre bedrifter – med mål om vekst i 
regionen. Gjennom arbeid med denne arbeidspakken har vi registret at det eksisterer et behov for 
nærmere kontakt, dialog og samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Med bakgrunn i 
disse funnene har prosjektgruppen bestemt at vi legger dette arbeidet som et tillegg til arbeidspakke 
4. Det vil i de neste månedene jobbes videre med å etablere kontakt med universitetene i nord. 



 

 

Status i arbeidet med arbeidspakke 4: 
Det har vært gjennomført innledende møter med Norges Arktiske universitet (Tromsø). Vårt mål 
med dialogen er å formidle behovet for å opprette et tilbud for høyere utdanning, studentoppgaver, 
stipendiater i Aust-Lofoten. Vi skal skape en tettere kontakt mellom næringslivet i by- og 
omlandsregionene og universitetene. I begynnelsen av mars kommer representanter fra Norges 
arktiske universitet på besøk til Aust- Lofoten for diskutere muligheter og bli kjent ed næringslivet. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Prosjektet er i rute med arbeidet i henhold til prosjektplanen. Mye av tiden i oppstarten har vært 
brukt til forankring for å skape engasjement fra næringslivet i Vågan og Lødingen. I følge vår 
prosjektplan skal vi arbeide med del 1 av prosjektet fram til mai 2016. Til mai skal vi ha utarbeidet 
tiltakslister og fremdriftsplaner innenfor de fire arbeidspakkene, dette ligger vi godt an til å 
gjennomføre._ 


