
 

 

           

 

 

 

 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Lavangen kommune / Loabága 

suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Tjeldsund kommune / 

Dielddanuori suohkan 

Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  

utgår     

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET 24. SEPTEMBER 2021 

 

Det innkalles herved til møte i Hålogalandsrådet fredag 24. september.  

Sted: Narvik kulturhus, studiosalen. 

Tid: 10:00-14:00 

Forfall bes rapportert snarest. 

 

Saksliste. 

 

Energi er tema for møtet. 

 

Da energiområdet er svært omfattende og komplisert har vi denne gangen valgt å vie hele 

rådsmøtet til dette. Hensikten er, gjennom faglig innsikt, å gjøre rådet best mulig i stand 

til å utøve målrettet lobbyvirksomhet og god eierstyring innen energiområdet. Møtet er 

organisert som et seminar med innledere og debatt. Detaljprogram er vedlagt. 

 

Energi er en av ni satsingsområder i Strategisk plan for vekst og utvikling 2020-2023. 

Denne sier blant annet dette om energi:  

 

«En viktig forutsetning for det grønne skiftet og næringsutvikling i hele regionen er 

tilgangen på tilstrekkelig kraft. Konsekvensen er at flere aktuelle næringsetableringer ikke 

har vært mulig å realisere i distriktskommunene. Dette gir også konsekvenser for 

omstilling til det grønne skifte, særlig for de blå næringer». 

 

«Mål: Via eierskapsstrategi og påvirkning sørge for nok energi til kommunene, og at 

overskuddsenergi benyttes til etablering av nye arbeidsplasser.  

 

Hålogalandsrådet skal påvirke til:  

• Oppgradering og utvikling av linjenettet regionalt og lokalt  

• Utvide ladestasjonsnettverket til el-biler i regionen  

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Sturla Bangstad 

Telefon: 

47711040 

Vår dato: 

15.09.2021 

Vår ref.: 

2021/1123 / 026  
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• Utvikling av nye, bærekraftige energikilder (hydrogen, biogass, o.l.), i samarbeid med 

UiT og næringsliv  

• Tilrettelegge for at kompetanse fra olje- og gassnæringen bidrar til bærekraftig utvikling 

• Utvikle regional strategi for vindkraft» 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Edvardsen Sturla Bangstad 

Leder Daglig leder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


