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Lofotrådet  
 

 

Lofotrådet møtes 4-6 ganger årlig og møtene alternerer mellom kommunene. 

Rådets møter er åpne. 

Lofotrådet har eget sekretariat med kontorsted på Leknes. 

 
I Lofotrådets vedtekter heter det blant annet: 
 

Formål og virkefelt  

§1. Lofotrådet er et samarbeidsorgan for kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, 
Flakstad, Vestvågøy og Vågan.   

 

§2. Rådet skal arbeide for å fremme interkommunalt og regionalt utviklingsarbeid som har eller 

kan få betydning for hele regionen og kan ha direkte eller indirekte positiv effekt i forhold til 
utvikling av næringsliv og offentlig service skal særlig vektlegges.  

Når rådet bestemmer det kan det også iverksette tiltak som er avgrenset til færre 

medlemskommuner.   
 

§3. Når felles interesser tilsier det skal rådet opptre på vegne av deltakerkommunene ved å:   

 

• Bidra til å sette dagsorden for ønsket utvikling i regionen 

• Bidra til politisk enighet og koordinering i kommuneovergripende og regionale saker 

• Bidra til utvikling av felles ideer og strategier 

• Fungere som kontaktledd overfor andre kommuner, regionråd, fylkeskommuner, 
statlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og andre aktører.   

• Gi uttalelser til utredninger og planer fra offentlige myndigheter.  

• Ta initiativ overfor deltakerkommunene til felles prosjekter og løsninger og bidra til 

gjennomføring når tilslutning er avklart. 

• Utrede aktuelle saker etter henstilling fra medlemmene.  

• Inngå bindende felles avtaler på medlemmenes vegne etter skriftlige fullmakter   
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Lofotrådets representanter 
 

Ordførere 

Eivind Holst (H), leder, ordfører i Vågan kommune (leder fra 19. oktober 2017) 

Tor-Arne Andreassen (Ap), ordfører i Røst kommune (nestleder fra 19. oktober 2017) 

Hans Fredrik Sørdal (Ap), ordfører i Flakstad kommune 

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy kommune 

Dagfinn Arntsen (Krf), ordfører i Værøy kommune 

Lillian Rasmussen (Bygdelista), ordfører i Moskenes kommune 

 

         
Lederskifte i forbindelse med møte 19. oktober på Røst. Eivind Holst overtar klubben fra Hans Fredrik Sørdal 

 

Øvrige representanter i Lofotrådet: 

 
Varaordførere: 

Einar Benjaminssen  Flakstad   

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes  

Frank Johnsen   Vågan  

Lisa Jørgensen   Røst  

Hege Sørli   Værøy  

Anne Sand   Vestvågøy  

    

Opposisjonsledere:  

Cecilie Johnsen   Flakstad  

Bjørn Eirik Larsen  Moskenes  

Lena Hamnes   Vågan   

Hanne Ødegård   Røst  

Susan Berge Kristiansen Værøy  

Jonny Finstad   Vestvågøy (til oktober 2017) 

Thomas Elvebakk  Vestvågøy (fra oktober 2017) 
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Rådmenn:  

Kjell Idar Berg   Vestvågøy  

Erling Sandnes   Flakstad  

Per Sperstad   Moskenes  

Tommy Stensvik  Vågan  

Arne Kvensjø    Røst  

Frank Hansen    Værøy (til desember) 

Hege Tangen Christensen Værøy  (fra desember)  

 

 

 

Representanter til råd og utvalg 
 

Virkemiddelstyret for skog- og miljømidler i landbruket i Lofoten og Vesterålen 

Frits Blix Hansen    Vara: Terje Wiik 

 

 
Styrerepresentanter i Karrieresenteret Lofoten 

Ordfører Eivind Holst, Vågan                 Frank Johnsen, Vågan (personlig vararepresentant) 

Eva- Karin Busch, Vestvågøy               Stein Iversen, Flakstad (personlig vararepresentant) 
Janne Hovland, Vestvågøy                  Atle Smedsund, Vestvågøy (pers. vararepresentant) 

 

 

Representant i Vannregionsutvalget i Nordland 

Ordfører Remi Solberg (Vestvågøy)  

 

 
Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset (OSO) 

Jan Håkon Juul, Vågan  Valgt i 2017 for 4 år  

Nils Olav Hagen, Vestvågøy Valgt i 2017 for 4 år 
 

Vararepresentanter:    

Solveig Nilsen, (Flakstad), Heidi Wiik, (Vestvågøy), Kari Løfgren, (Vågan) 

 
 

Representant til Referansegruppen for ferge- og hurtigbåtutvalg i Nordland   

Ordfører Eivind Holst, Vågan  
 

 

Representant for Kultur i Vågan   

Paul-Einar Olsen  Vara:  Nabil Al-Taie 

 

 

Flyplassutvalget i Lofoten 

Ordfører Remi Solberg, leder, Vestvågøy kommune 

Ordfører Eivind Holst, nestleder, Vågan kommune 

Ordfører Tor Arne Andreassen, Røst Kommune 
Ordfører Dagfinn Arntsen, Værøy kommune 

Asbjørn Magne Grebstad, Avinor  

Johan Weydahl, Vågan kommune 

Nils Kaltenborn, Vestvågøy kommune 
Line Eide, Vågan næringsforening 

Elisabeth Dreyer, Destinasjon Lofoten 

Håvard Horn, Vestvågøy næringsforum 
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Styringsgruppe for Lofoten IKT 

Rådmannsutvalget er styringsgruppe for Lofoten IKT, og rådmannsutvalget består av  

Kjell Idar Berg, leder, rådmann i Vestvågøy.  
Tommy Stensvik, rådmann i Vågan kommune 

Erling Sandnes, rådmann i Flakstad kommune 

Per Sperstad, rådmann i Moskenes kommune 

Frank Hansen, rådmann i Værøy kommune 
Inge Albrigtsen, rådmann i Røst kommune 

 

Prosjektleder er Jan Dag Ottemo, IT sjef i Vågan 
 

 

 
Representasjon i Midtre Hålogaland Regionforum   

Ordfører Eivind Holst, Vågan og ordfører Tor-Arne Andreassen (fra oktober 2017) 

 

 
Styringsgruppe for Strategisk næringsplan i Lofoten - Lofoten næringsforum 

Ordfører Remi Solberg, Vestvågøy 

 
 

Deltakelse i «Referansegruppen for Hålogalandsveien» – Statens vegvesen 

Ordfører Eivind Holst, Vågan, og ordfører Hans Fredrik Sørdal, Flakstad 
 

 

Representasjon i Museum Nord 

Lillian Rasmussen er medlem i Rådet for Museum Nord, og ble valgt som varaordfører for 
Rådet i Museum Nord i 2 år 19. mai 2016. 

 
 

Representasjon i Energirådet i Nordland 

Lofoten hadde representant i Fylkeskommunens Energiråd i 2015. Ofoten har denne plassen i 

2016, og Vesterålen overtar i 2017. Lofoten tar plass i 2018 (Representasjonen rullerer 

mellom de tre nordlige regionrådene) 

 

 
Politireform - Representasjon regionalt  

Lillian Rasmussen er Lofotrådets representant i arbeidet med Politireform i Nordland. 

 

 

 

 

Lofotvei AS 
Lofotvei AS ble etablert av Moskenes-, Flakstad-, Vestvågøy- og Vågan kommune med sikte på å 
være aktør og operativ enhet i forbindelse med utbygging av veinettet i Lofoten, og har levert 

uttalelser og arbeid knyttet til Nasjonal transportplan.  

 
Lofotvei AS ble vedtatt avviklet i 2017, og er nå slettet fra foretaksregisteret. Resterende verdi i 

selskapet (kr 77.000) er avsatt på fond i Lofotrådet, bundet til opprinnelig formål for selskapet 

(samferdselstiltak). 
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2. Møter i 2017 
 

Lofotrådets møter 2017 

  
Lofotrådet var samlet til 5 ordinære møter og behandlet 72 saker. 
 

• 22. februar, Nusfjord, Flakstad 

• 11. mai Leknes, Vestvågøy (Årsmøte) 

• 15. juni, Moskenes  

• 19. oktober, Røst 

• 13.-14. desember i Svolvær, Vågan 

 

 

 
Statistikk: 

 

År Antall møter Antall saker 

2009 6 82 

2010 6 75 

2011 7 79 
2012 6 78 

2013 5 78 

2014 4 54 

2015 4 62 
2016 5 70 

2017 5 72 
 

 
 

                                            

 

            
              Lofotrådets ordførere møtte fiskeriminister Per Sandberg i Svolvær 30. mars i forbindelse med Lofot-Fishing 

 

 
 

Arbeidsutvalget (AU) 
I AU møter alle ordførerne, samt leder av Rådmannsutvalget.  

AU har behandlet 29 saker. 
Det er holdt 3 møter i AU i 2017:   

10. april i Vestvågøy, ett telefonmøte 28. september og ett møte 25. november i Vågan.  
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                      Full støtte og skyv for det nasjonale «Skrei-senteret» i Lofoten som ble presenter i Lofotrådet. 

  

 

 

  
                                              Fra Lofotrådets møte 13. desember 2017 i Vågan 
 

 

 
 

 Elever ved kulturskolen i Vågan underholdt i forbindelse med 
julemiddag for Lofotrådet 

 
Kan digitalisering forbedre opplevelse og organisering 

for turisten – nytt prosjekt for 2018 lanseres 
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Møte med Stortingsrepresentanter fra Nordland 
Lofotrådet, har v/Hans Fredrik Sørdal, deltatt i det årlige møtet med «Nordlandsbenken» på Stortinget, 

et møte som tilrettelegges av KS. I dette møtet presenterer regionene i Nordland saker hvor det er 
viktig å få engasjement og støtte fra stortingshold.   

 

 

 

Nordlandskonferansen 
Nordlandskonferansen i Bodø er blitt et møtepunkt for aktører fra Lofoten, hvor man samles og drøfter 

ulike saker og problemstillinger. 

 

 

 

Møte med Fylkesrådet 
Ordførerne møtte Fylkesrådet 30. november 2017 i Bodø. Plan om å ha møtet i Lofoten ble ikke 
realisert, men Lofotrådet har invitert Fylkesrådet til å komme til Lofoten i 2018. 

 

  
     

 
Lofotrådet har over lang tid arbeidet for at Fylkesrådet skulle avvikle ett av sine møter i vår region, og at det ved en slik 
anledning også ble møte med regionalt næringsliv og Lofotrådet. 
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«Tørrfiskfestival» – Studietur til Sandrigo 
 
Lofotrådet ønsker å promotere tørrfisken bedre, se muligheter for nye markeder og ta vare på kultur og 

historie som er levende i Lofoten. Lofotrådet ville derfor oppleve Tørrfiskfestivalen i Sandrigo som 

del av satstingen- Lofotrådet har søkt Nordland fylkeskommune om støtte til videre arbeid. 
 

 

Tørrfisken har en sterk posisjon i Sandrigo – Flere restauranter prydes med «Tørrfisk» 

 
 

 

Tørrfisk eksportert fra Røst til Sandrigo bearbeides til produkter som er i passende forpaktninger og 
kjent i det Italienske markedet. Grunnlaget for kontakten med Italia bygger på Querinis reise i 1432. 

 

 

 
          Befaring til fabrikken Il Ceppo Gastronomia v/ Riccardo Boscolo - en av Venetos store tørrfisk importører  
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          Tørrfisk valses og produseres for konsummarkedet i Italia 

 
 

         Og, det lages is med tørrfisk. Avisa Kyst,&,Fjord spanderte på ordførere fra Lofoten 

              
   Is med tørrfisk – uvant, men ikke så verst! 

 

 

Seminarer 
Som del av besøket i Sandrigo ble det avviklet «Tørrfisk-seminar» med deltakere fra Innovasjon 

Norges Italiakontor, Sjømatrådet m.fl. Seminaret er grunnlag for Lofotrådets søknad om tilskudd for 
etablering og drift av en årlig tørrfiskfestival i Lofoten. 

 

Det ble også holdt et seminar om Besøksforvaltning og utfordringer som stor turisttilstrømming 
medfølger, spesielt for Venezia., hvor forsøpling og slitasje tiltar – samt at husleie/-priser er blitt så 

høye at lokale innbyggere ikke lengre har råd til å bo i de mest populære områdene. 
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Møte med Stortingets Næringskomite på Stokmarknes 
Eivind Holst møtte Stortingets Næringskomite 25. februar i Stokmarknes for å orientere komiteen om 

status i næringsliv og næringsaktivitet i Lofoten.  
Næringskomiteen ble orientert om utfordrende rammebetingelser for næringsliv og befolkning i 

Lofoten, blant annet knyttet til nett-tariff og samferdsel. Lofoten har en høy andel sysselsatte og 

betydelig aktivitet knyttet til fiskeri, og sektorens rammebetingelser er derfor av stor betydning både 

for bosetting og verdiskaping. 
 

 

Årsmøte i Nordland fylkesfiskarlag 

Laila Jusnes Kristiansen representerte Lofotrådet og deltok på Nordland fylkesfiskarlag 

årsmøte i Bodø. 

 

 

Bedriftsbesøk 
Lofotrådet ønsker å ha kontakt med næringslivet og i tillegg til å delta i arbeid med strategisk 

næringsplan for Lofoten og næringskonferanser som arrangeres. Ordførere deltok på 

Kystnæringskonferansen 2017 som ble åpnet av ordfører Eivind Holst, leder i Lofotrådet. 

 

 

Lofoten sykehus, Nordlandssykehuset 

Det er stort engasjement regionalt knyttet til Nordlandssykehuset, Lofoten. Mange 

markeringer og uttalelser er kommet i forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan, 

hvor statlige myndigheter ønsker å avvikle akuttkirurgi tilbudet. Lofotrådet har sammen med 

mange andre aktører engasjert seg og har fulgt saken tett, bl.a. ved å utarbeide et 

faktagrunnlag for å underbygge og dokumentere behovet for å opprettholde også det 

akuttkirurgiske tilbudet i Lofoten. 

 

 

For kommune  «Innovasjons workshop»  15. mai  
         

 
Innovasjons og FoU -konferanse for Lofoten 15. mai på Leknes 

 
Hans Fredrik Sørdal innledet på konferanse/workshop om Horisont 2020 – hvor Norges Forskningsråd 
deltok og presenterte ulike programmer og muligheter som Lofoten har for å søke tilskudd til 

Innovasjons og FoU prosjekter. Med bakgrunn denne workshopen ble Norges Forskningsråd søkt om 

tilskudd fra ordningen «For kommune», og søknaden ble imøtekommet med kr 300.000,- 
Prosjektet eies av Flakstad kommune, men prosjektet omfatter Lofoten. Det er nedsatt egen 

prosjektledelse og styringsgruppe for prosjektet som en venter kommer i gang tidlig i 2018. 
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3. Lofotrådets uttalelser 
Lofotrådet har i 2017 gitt følgende uttalelser: 

 

Dato Mottaker  Tekst/emne 

15.02.17 Statens vegvesen  E10 - Hålogalandsveien 

23.02.17 Helse- og omsorgsdep.  Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

24.04.17 Nærings- og fiskeridep.  NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» 
23.06.17 Samferdselsdepartementet Uttalelse vegpakke Lofoten  

23.06.17 Nordland fylkeskommune Ferge og hurtigbåt i Nordland 

07.11.17  Nordland fylkeskommune Handlingsplan 2018-2023 Statensvegvesen og  

Kystverket 
28.12.17 Kunnskapsdepartementet Helsesøsterutdanning i Nord-Norge 

 

 
Kopi av uttalelsene følger som egne vedlegg i årsmeldingen. 

 

 

 
           Møte i Vestvågøy 
 

 
                           Møte på Røst 
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4. Rådmannsutvalget 
Rådmannsutvalget har i 2017 bestått av: 

 

Rådmann Kjell-Idar Berg (leder), Vestvågøy  
Rådmann Tommy Stensvik, Vågan 

Rådmann Inge Albrigtsen, Røst 

Rådmann Erling Sandnes, Flakstad 
Rådmann Per Sperstad, Moskenes 

Rådmann Frank Hansen, Værøy (til desember) 

 

Sekretariatsleder deltar i møtene som sekretær for utvalget 
 

 

Rådmannsutvalget har hatt 7 ordinære møter, og har i 2017 hatt uformelle konsultasjoner i forbindelse 
med Lofotrådets møter, samt videreført sine funksjoner som styre for RKK (Regionalt kompetanse 

kontor). 

 

Rådmannsutvalget har arbeidet med spørsmål om etablering av en kunnskapspark i Lofoten for å 
koordinere og styrke FoU satsingen i regionen.  

Rådmannsutvalget har også vært styringsgruppe for Lofoten IKT, et prosjekt med sikte på å bedre 

utnytte mulighetene som ligger i bruk av IKT som verktøy i kommunal sektor. 
Rådmannsutvalgets leder er medlem i rådmannsutvalget i Nordland.  

 

 

                 
 
 
 

5. Administrasjon  
 

Administrasjonen har bestått av to stillinger. Kjell Furu er sekretariatsleder, og  

Lena Veronika Stahl er ansatt i 20% stilling for å ivareta enkelte økonomi- og administrative 
oppgaver. 

Det holdes internmøter hver 14. dag. Det er ikke registrert sykdom/fravær av betydning. 

Lofotrådet er tilknyttet Vest-Lofoten HMS. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. 

 
Vestvågøy kommune er vertskapskommune, og Lofotrådet har sine kontorer i rådhuset på Leknes. 
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6. Regionalt Næringsfond Lofoten 
 

Lofotrådet mottok ca kr 563.000 fra Fylkeskommunen i desember 2016, i forbindelse med 

avslutning av ordningen med regionalt næringsfond.  

Lofotrådet har vedtatt at fondsmidlene styres av AU (Lofotordførerne i møte), og at det ikke 

opprettes eget fondsstyre jfr. vedtak i Lofotrådet februar 2017   

 

 

 

 

Administrasjon:  Fonds-sekretariat er lagt til Lofotrådets sekretariat. 

 
 

 

 

7. Samferdsel og næringsutvikling  
 

Samferdsel 
God samferdsel er et konkurransefortrinn for næringslivet, og viktig for alle innbyggere i Lofoten. 

Samferdsel, med god infrastruktur og gode offentlige kommunikasjonstilbud er spesielt viktig for vår 

region som er tuftet på sjømateksport og reiseliv Lofotrådet har derfor arbeidet mye med samferdsel, 
både innen veg-, luft-, og sjøsektor.  

 

I samferdselspolitiske innspill har Lofotrådet lagt vekt på:   

o At samferdselsløsningene for Lofoten er av betydning i forhold til ”Nordområdesatsingen”   
o At Lofotens potensiale og betydning som sjømatregion, maritim- og marin næringsklynge 

samt reiselivsregion- også i internasjonal sammenheng - medfører økt satsing på 

infrastruktur.  
o Lofoten som bo og serviceregion krever kortere reisetider mellom viktige bosteder og 

arbeidsplasser. 

 

                      
Det er gjort betydelig innsats for å få Vegpakke Lofoten med i ny Nasjonal Transportplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 04/17 Regionale næringsfond – disposisjon 

Vedtak: AU gis beslutningsmyndighet for tildeling av midler fra Regionalt 

Næringsfond. 5% settes av til administrative kostnader. 
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Fiskerihavner og farleder 

Fiskeriene er viktige i Lofoten, og Lofotrådet har et stort engasjement for fiskerihavnene og 

farledene i regionen. Mye av grunnlaget for vår verdiskaping hentes fra havet, og verdiene må 

landes før de kan videreforedles eller transporteres til andre markeder. 

 

 
 
Fiskerihavner og farleder er en sektor som er ivaretatt på nasjonalt nivå av Kystverket, men som nå er 

vedtatt overført til regionalt nivå etter hvert.  

Dette skaper usikkerhet og prosjekter som var planlagt blir nå satt på vent. Kystverket deltok på møte i 

Lofotrådet og orienterte om status for prosjekter som er viktige for Lofoten. 
Lofotrådet har avgitt uttalelse om at Kystverkets rolle som nasjonal kompetanse og utbygger bør 

fortsette i den form man har i dag. 

 

 

 

 

 

Hålogalandsveien 
Lofotrådet har deltatt i prosessen for konseptvalgutredningen for E10 på strekningen Sortland – 
Evenes, og har gitt innspill sammen med Vesterålen regionråd, som også ønsker tunell under 

Tjeldsundet for raskest tilknytning til Evenes og E6. Lofotrådet støtter fylkeskommunens forslag om at 

ny kryssing av Tjeldsundet må tas inn i første del av utbyggingsprosjektet for «Hålogalandsveien».  
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Hålogalandsveien er viktig for næringsliv og befolkning i flere regioner og samarbeid gir grunnlag for å påvirke sterkere enn 

om en står alene.  
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KVU Hadselfjord 

Lofoten er også engasjert i forbindelse med utredning om ny kryssing av Hadselfjorden, for å se på 

muligheter for å knytte Vesterålen og Lofoten tettere sammen i en felles bo-, arbeids- og serviceregion 

(BAS). Arbeidet fortsetter inn i 2018. 
 

     

 
                                             Tunell under Hadselfjorden? Teknologien finnes. 

 

Tunell under Hadselfjorden er aktualisert som følge av at det ikke er mulig å bygge ny storflyplass på 

Gimsøy, og at man ønsker å utrede alternativ flyplass på Hadselsand – med sikte på å få en ny 

regionflyplass og deretter mulighet for å legge ned Skagen-, Leknes- og Svolvær lufthavner. 
Avklaring med hensyn til om Hadselsand kan benyttes til lokalisering av ny flyplass ventes tidlig i 

2018. 

 
 

 

 
     31. august ble det avholdt politisk samrådingsmøte i Svolvær vedrørende KVU Hadselfjord. 

Statens vegvesen presenterte ulike løsninger og kostnadsberegninger for ny kryssing av Hadselfjorden. 
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Flyrutetilbud i Lofoten  
Flyplassutvalget arbeider for å styrke rutetilbudet til og fra Lofoten, Spørsmål knyttet til luftfart har 

vært utfordrende for Lofotrådet, og vil også være naturlig tema i tiden som kommer.  
 

Lofoten må være aktive for å sikre et godt flytilbud, både hva gjelder rutetilbudet og setekapasitet.  

Spørsmål om helikoptertransport mellom Værøy og Leknes er tatt opp.  

        
Reisetid/kostnader er en viktig konkurransefaktor. Uten gode kommunikasjoner vil Lofoten bli mindre 

aktuell for lokalisering av næringsvirksomhet. Det er bl.a. nødvendig med gjennomgående billetter, 

slik at en ikke behøver mer enn en tur- og en returbillett ved reise i Lofoten via Bodø. 
 

Avinor la i desember frem sin rapport knyttet til værmålingene på Gimsøy, og konkluderte med at 

forholdene var så vidt vanskelig at det ikke var aktuelt bygge ny hovedflyplass for Lofoten der. 
              

 
                                 Mulige virkninger av en større flyplass i Lofoten ble presentert i et seminar.. 

 

Utredninger fortsetter i 2017, med sikte på å få ferdig et anbefalt forslag fra Avinor i løpet av 2018. 

 

 
           Nå flyr Norwegian forbi Lofoten – kan de lande snart? 



Lofotrådets årsmelding 2017                                                            18 

 

Samarbeidsavtale med Zhoushan kommune i Kina 
 
Ny samarbeidsavtale ble undertegnet i august 2017 mellom Lofotrådet og Zhoushan kommune i Kina. 

Seremonien foregikk i Bodø. Også Vesterålen regionråd v/Siv Dagny Aasvik signerte tilsvarende 

avtale. Nordland fylkeskommune v/Fylkesråd Tomas Norvoll signerte avtale med Zheijang provinsen. 

 

 
Hans Fredrik Sørdal signerte samarbeidsavtalen med Zhoushan kommune på vegne av Lofotrådet i forbindelse med møter i 
Bodø tilrettelagt av Fylkeskommunen.  

 

 
Både næringsliv, kultur og utdanning gis muligheter for å styrke egen virksomhet gjennom et 

forsterket og tettere samarbeid med Kina. Kineserne er mange og utgjør et stort marked for oss. 
Vi venter også betydelig vekst i reiselivsbransjen, og ser et betalings- og reisevillig marked i Kina som 

interessant. 

 

 

 

 

 
I 2010 ble det signert en 
samarbeidsavtale med en 
region i Kina. Daværende 
leder i Lofotrådet Hugo 
Bjørnstad signerte på vegne av 
Lofoten og Vesterålen.  
Bjørnstad redegjorde for 

historikk og gjenbesøk i 2017, 
knyttet til en 
reiselivskonferanse i 
Zhoushan hvor aktører fra 
Lofoten og Vesterålen deltok. 
 
Sentralt i arbeidet med 
samarbeidsavtalen står Per 

Eidsvik fra Nordland 
fylkeskommune. 
 
Ny avtale ble signert i 2017 
etter at «isen» var brutt. 

 
Hugo Bjørnstad var leder for en delegasjon fra Lofoten og Vesterålen som besøkte Zhoushan i 

september 2017. Bjørnstad orienterte Lofotrådet om tidligere avtale og besøket som ble gjennomført i 
år. 
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Lofoten IKT 
Målet er å etablere regional virksomhet for felles IKT-drift for alle 6 kommunene i Lofoten. 

De gevinster som samarbeidskommunene ventes å få, er blant annet: 
- Større kundemakt 

- Reduserte kostnader på produkter og tjenester 

- Reduserte kostnader på driftsmiljø og infrastruktur 

- Økt kompetanse, mindre eksternkjøp 
- Utvikle en delingskultur i kommunene 

- Plattform for samarbeid og tjenestedeling/tjenestefordeling 

- Forbedret informasjonssikkerhet 
- Stabile verktøy for tjenesteområdene i hver kommune 

- Bedre utnyttelse av eksisterende IT-faglig kompetanse 

- Enklere å imøtekomme behov for spesielt krevende IT-systemer 

- Større IT-miljø - enklere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere 
- IT-driftsoppgavene formaliseres og dokumenteres 

- Muligheter for arbeidsdeling og spesialisering på ulike tjenesteområder (lønn, regnskap, 

skatt osv) gir effektivitet og muliggjør omprioritering og frigjøring av ressurser.  
 

Kommunene må harmonisere IKT-strategier og teknologivalg i prosjektperioden. En slik 

harmonisering vil gi ytterlige gevinster for fremtidige løsninger og utviklingspotensialer. 
En samlet faggruppe vil utfylle hverandre, styrke kompetansedelingen og gi kommunene en solid 

faggruppe for å ivareta IKT-utfordringene i kommunene.  

Prosjektet skulle ha en varighet fra 01.11.2013 – 31.07.2015, men er vedtatt skjøvet ut i 2016 

Prosjektet gjennomføres i henhold til kostnads og finansieringsplan, med tilskudd i fra Fylkesmannen i 
Nordland. Egeninnsatsen fra kommunene består av arbeidstiden brukt i prosjektet. 

 

Rådmannsutvalget er styringsgruppe, og Jan Dag Ottemo er prosjektleder. 
 

 

 
 

Nærpolitireform 
Lofotrådet har arbeidet med Nærpolitireformen, og Lillian Rasmussen har vært Lofotens representant 

på «fylkesnivå». Lofotrådet avga ikke felles uttalelse i forbindelse med innføring av reformen.  

 

 

 

Næringsarbeid 
 

Lofoten Næringsforum 

Lofotrådet har dialog med Lofoten næringsforum for å være gjensidig oppdatert med utviklingsarbeid. 

Blant annet er det holdt flere møter med sikte på etablering av en kunnskapspark, med hovedseter i 

Vågan og Vestvågøy, og med noder i de fire øvrige kommunene. 
 

 

 

Reiseliv  -  Masterplan Fase 3 
Destinasjon Lofoten er regionens spydspiss for salg og markedsføring av reiseliv i regionen. Næringen 

er av stor betydning for regionen, og viser en positiv utvikling. Destinasjonsselskapet har iverksatt fase 
3 av Masterplan for reiseliv «Fra ord til handling». Trygve Steen var engasjert som prosjektleder. 

Arbeidet ble finansiert ved betydelig tilskudd fra Innovasjon Norge, bidrag fra kommunene og en stor 

egeninnsats fra medlemsbedriftene.  
Sluttrapport ble presentert i Lofotrådets møte i desember, og Masterplanen vil trekke opp rammene for 

felles utvikling av reiselivet med sikte på økt lokal verdiskaping. 

Merket for bærekraft - Bærekraftig destinasjon 
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Økt terrengslitasje - Turistskatt 
Lofoten har fått en betydelig vekst i reiselivsnæringen siste år, og venter økt tilstrømming av turister 

fremover. Natur er trekkplaster i Lofoten, og den brukes «fritt», med stor terrengslitasje som resultat. 

Mange søker til Lofoten på grunn av natur og mulighet for uteaktivitet. Økende trafikk i terrenget gir 
økt slitasje og behov for tilrettelegging av tiltak som stibygging, søppel og toalettfasiliteter. Parkering 

er også utfordrende der det ikke er spesielt tilrettelaget for dette. 

Økt besøk krever bedre tilrettelegging, slik at naturverdier og attraktive stoppesteder opprettholder 
attraksjonskraft og miljømessig bærekraft. Kommunene og reiselivsnæringen selv har ikke ressurser til 

nødvendige tiltak for å håndtere dagens trafikk og veksten vi venter i årene som kommer. 

Lofotrådet tok initiativ til et møte med næringsminister Monica Mæland for å understreke 

problemstillingene. 
 

 

     

 
Lofotrådet møtte næringsminister Monica Mæland i desember 2016, men fikk ikke gjennomslag for innføring av turistskatt. 
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Besøksforvaltning 
Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til et større prosjekt for Lofoten, hvor en ønsker å få på 

plass en Besøksforvaltning basert på rammeverk fra nasjonalparker, blant annet med kartlegging og 
forslag til forvaltning av turområder.  

Fylkeskommunen har på tampen av året tilsatt prosjektleder(e) som etter hvert skal gjennomføre møter 

med alle kommunene neste år, og legge grunnlag for aktivitet og tiltak. 

 

 
                    Møte i forbindelse med planlegging for et prosjekt Besøksforvaltning i regi Nordland Fylkeskommune 
 

 

 

 

 

 
 
Skilting gir god informasjon til publikum på de aktuelle og mye 

brukte stedene som besøkes ofte. Og, publikum ser ut til å respektere 
påbud og gjør nytte av tilretteleggingen som er gjort 
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             Noen skilt er allerede på plass med anvisning og rettledning til publikum 

 
              

 Med en skiltplan i Lofoten vil man kunne fange oppmerksomhet og presentere felles enhetlig informasjon.  

 
 
 

      
      Mye å se og gjøre på Værøy – er plakaten synlig utafor øya? 
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8. Lofoten friluftsråd  
Etter arbeid i et interimstyre, bestående av Anne Sand (leder), Frank Johnsen, og Einar Benjaminsen, 

ble Lofoten friluftsråd opprettet som permanent organisasjon, med eget organisasjonsnummer i juni 

2017. 
 

Hovedformål 

Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige 
organisasjoner arbeide for: 

a) økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet 

b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter 

 
Friluftsrådet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede 

oppgaver. 

 

Styre- og vara medlemmer, valgt i 2017: 
 

Kommune Styremedlem Varamedlem Periode 

Røst Elisabeth Mikalsen Hilde Beate Johansen  For 1 år 

Værøy Erling Johansen Rita Adolfsen For 1 år 

Moskenes Laila Jusnes Kristiansen Erwin Damian Cwiek For 2 år 
Flakstad Guri Skoglund Windstad  Siv Nygård For 1 år 

Vestvågøy Mona Sveum Gøran Rasmussen Åland For 2 år 

Vågan Frits Blix Hansen Odd Arne Sandberg For 2 år 

 
Leder og nestleder 

Frits Blix Hansen  for 1 år, til første ordinært årsmøte 

Elisabeth Mikalsen for 1 år, til første ordinært årsmøte 
        

Ordførerne i Lofoten er friluftsrådets valgkomite, og leder i Lofotrådet er også leder i valgkomiteen. 

 
 

 

Friluftsskoler 2017 

Lofotrådets sekretariat fikk i løpet av sommeren gjennomført Friluftsskoler på Røst, Værøy og i 
Flakstad. 
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Aktivitet både i og på sjøen var populært 
 

Godt samarbeid med lokale krefter gjorde friluftsskolene til et flott og godt tiltak for barn og unge. 

 

 

 
 

9.  Kompetansebygging og kompetanseutvikling 
Lofotrådet har engasjert seg i spørsmålet om løsninger for å styrke kompetansebygging og -utvikling i 
regionen. Vi ser at produksjon og drift, i så vel næringsliv som i offentlig virksomhet, etter hvert blir 

mer kunnskapsbasert. Kompetanse vil bli en konkurransefaktor og viktig for fremtidig verdiskaping i 

regionen.  
Alle sektorer av både offentligvirksomhet og privat næringsvirksomhet antas å ha god nytte av og 

behov for forskning og utvikling (FoU), for å bli mer effektiv og beholde posisjon i markedet. 

Kunnskap er et konkurransefortrinn og innovasjon er nødvendig for å være konkurransedyktig. Dette 

gjelder både i privat og offentlig sektor, med hensyn til både oppgaveløsning og for å tiltrekke seg 
kvalifisert arbeidskraft. «Kunnskapsnæringene» i seg selv er viktige for regional verdiskaping, for 

rekruttering, stolthet og økt attraksjonskraft.  

 

 

Kunnskapspark 
Lofotrådet gjorde vedtak om å be Rådmannsutvalget følge opp arbeid med å realisere en egen FoU 

institusjon i Lofoten, og man ser for seg at modellen som «kunnskapspark» kan passe. Sekretariatet 

har sammen med en arbeidsgruppe tatt noen steg videre med saken, basert på Lofotrådets vedtak, for å 
avklare aktuelle samarbeidsparter som kan ta del i en eventuell etablering. 

Destinasjon Lofoten AS, Lofoten Matpark AS, Vågan næringsforening, Vestvågøy næringsforening 

og Lofoten sparebank. Arbeidsgruppen er enige om å utarbeide et prospekt som kan danne grunnlag 

for en etablering/opprettelse av Lofoten kunnskapspark i løpet av 2018.  

          

 
 Møte i arbeidsgruppen for Lofoten kunnskapspark. Lofoten Sparebank representert ved banksjef Werner Martinsen, t.h. 
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10. Merkevarebygging og profilering av Lofoten - Videreføring 
Lofoten er en sterk merkevare og Lofotrådet ønsker å ivareta og utvikle denne. 

 

Bakgrunn for initiativet i 2013 var blant annet:  

• Lofotens potensiale og posisjon som merkevare  

• Økt ekstern oppmerksomhet og internasjonalt engasjement for Lofoten  
 

Det er en økende bevissthet om betydningen av informasjonsinnsats og markedskommunikasjon som 

faktor i forhold til regional utvikling.  Tiltak som merkevarebygging og omdømmebygging inngår i 
økende grad i strategier, og virkemiddelsett for privat og offentlig sektor. Snøhetta ble valgt som 

leverandør av «Mulighetsstudie Lofoten 2040».  

I sluttrapport fra forprosjektet er det presentert 5 tiltak/muligheter som Lofoten anbefales å arbeide 

videre med: 

- Filmlocation Lofoten 

- The Seafood trail 

- Det neste fiskeeventyret 

- Fortetting og vern 

- Import av vekst 

Videreføring 

Forprosjektet/mulighetsstudien ble avsluttet i 2014. Lofotrådet ønsket å gå videre og engasjerte SALT 
i 2015, til å arbeide med full-finansiering av et hovedprosjekt, med lokalt/regionalt næringsliv som 

viktig del i finansieringen. I 2015 ble eierskapet til prosjektet overført til Destinasjon Lofoten, og det 

er forutsatt at Lofotrådet skal ha ett medlem i styringsgruppen for prosjektet.  

 
I 2016 ble SALT engasjert av Destinasjon Lofoten til å arbeide videre med prosjektet, og Lofotrådet 

har valgt Hans Fredrik Sørdal som medlem i styringsgruppen. Prosjektet har en økonomisk ramme på 

3 millioner kroner, og både Lofoten Sparebank, Sparebank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge bidrar 
økonomisk. 

 
     

 
     

11.  Midtre Hålogaland Regionforum 
De fire regionrådene (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten) har utarbeidet en felles plattform for 
samarbeid som er vedtatt av samtlige regionråd. Arbeidet i Midtre Hålogaland Regionforum er knyttet 

spesielt til felles utfordringer mht samferdsel og næringsutvikling. 

 

 

 

 

 

12.  Andre prosjekter 
 
Verdensarvstatus 
Videreføring av arbeide med verdensarvstatus avventer utfall av forslag om etablering av Lofotodden 

nasjonalpark. 

 

 

 

Lofotodden nasjonalpark 
Lofotrådet har gjort vedtak om støtte til etablering av Lofotodden nasjonalpark. Saken er til 

behandling i Klima og miljøverndepartementet, g det har vært uttalt at det skulle foreligge en 

beslutning før sommeren 2017. Beslutningen lar fortsatt vente på seg. 
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Felles innkjøpsordning 
I Rådmannsutvalget er det arbeidet med ulike muligheter for samarbeid knyttet til innkjøp. Reglene for 

offentlige anskaffelser er strenge, og hvis regelverk ikke følges - eller tolkes feil - kan det få store 
konsekvenser både for kommunene som innkjøper, men også for leverandørene som skal konkurrere 

om leveranser på like vilkår. 

Offentlige anskaffelser er viktige for næringslivet i Lofoten, og det er viktig at bedrifter og 

leverandører i egen region har like vilkår når innkjøp og anskaffelser gjennomføres fra offentlig side. 
Vågan kommune har etablert egen innkjøpsordning gjennom den juridiske kompetansen som 

kommunen allerede besitter.  

 

            

     

Krisesenter 
Rådmannsutvalget har oppnevnt en arbeidsgruppe for å se nærmere på mulighet for et interkommunalt 

samarbeid knyttet til etablering av krisesenter i Lofoten. 

 

 

 

Barnevern 
Behovet for tiltak innen barnevern er til stede i alle kommuner. Vi erfarer at også Fylkesmannen i 
Nordland har sterkt fokus på et godt barnevern i fylket. 

Rådmannsutvalget har etablert en arbeidsgruppe for å styrke barnevernstjenestene i Lofoten. 

 

 
 

 

 «Clean Up Lofoten» 

Lofotrådet er også en av prosjekteieren av Clean Up Lofoten, i sammen med Lofoten Avfallsselskap 
IKS (LAS).   

Prosjektet har fokus på forebygging av forsøpling og rydding av marint avfall, og består av mange 

tiltak av ulik størrelse. «Strand-ryddeuka» mobiliserer frivillige som bidrar til at det ryddes betydelige 

mengder marint avfall langs kystlinja i Lofoten.  
Det er utarbeidet interaktivt kart som viser plassering av offentlige toaletter og avfallscontainere som 

både lokalbefolkningen og tilreisende kan bruke. 

Et godt arbeid er belønnet med mer i offentlige tilskudd og prosjektet lever videre i regi LAS. 
Rapporter finnes på www.cleanuplofoten.no 

 

 
        Fra Strandryddeuka – Tonnevis med søppel samles og fraktes til deponi                         Foto: Clean Up Lofoten 

http://www.cleanuplofoten.no/
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13. Økonomi 2017 

 

 
Regnskap 2017 settes inn 
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Lofotrådets saker i 2017 

 
Lofotrådsmøte 22. februar 2017 Møte nr 1 
Sted: Nusfjord, Flakstad kommune 

 

Tilstede: 

Ordførere Kommune Deltakelse: 

Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt  

Lillian Rasmussen  Moskenes Møtt  

Eivind Holst (nestleder) Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Møtt 

Dagfinn Arntzen Værøy Møtt  

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 

 

Varaordførere: Kommune: Deltakelse: 

Einar Benjaminssen Flakstad Møtt 

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes Møtt 

Frank Johnsen Vågan Møtt 

Lisa Jørgensen Røst Forfall 

Hege Sørli Værøy Forfall 

Anne Sand Vestvågøy Møtt 

    

Opposisjonsledere: Kommune: Deltakelse: 

Cecilie Johnsen Flakstad Forfall 

Bjørn Erik Larsen Moskenes Forfall 

Lena Hamnes Vågan Møtt  

Hanne Ødegård Røst Forfall 

Susan Berge Kristiansen Værøy Forfall 

Jonny Finstad Vestvågøy Forfall 

 

Rådmenn: Kommune: Deltakelse: 

Per Sperstad Moskenes Forfall 

Kjell Idar Berg Vestvågøy Møtt 

Tommy Stensvik Vågan Møtt 

Inge Albrigtsen Røst Møtt 

Frank Hansen  Værøy Forfall 

Erling Sandnes Flakstad Møtt 

 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Kjell Furu Sekretariatsleder Møtt 

 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Magnar Johansen Journalist Lofotposten Møtt 

Maja Borgvatn Karlsen Redaktør Avisa Lofoten Møtt 

Martin Andreassen Journalist i Lofot-Tidende Møtt 
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Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saklisten er godkjent av leder for Lofotrådet. 

Brev fra Senterpartiet i Lofoten tas med i behandling av sak 7/17. 

Til Eventuelt: 

A) Fagutdanning Brannvern og behandling v/Hans Fredrik Sørdal 

B) Høring - NOU 2016: 26 – «Et fremtidsrettet kvotesystem» v/Lena Hamnes 

Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i Lofotrådet 22. februar 2017 godkjennes. 

 

 

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.-15. desember 2016 

Vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 14.-15. desember 2016 godkjennes. 

 

 

Sak 03/17 NOU 2016:25 «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?» Høring 

Vedtak: Lofotrådet gir følgende uttalelse i forbindelse med Kvinnsland-utvalget - NOU 2016:25 

«Organisering av spesialisthelsetjenesten». 

Kvinnsland-utvalgets flertall konkluderer i NOU 2016:25 med at man ikke finner bedre 

styringsmodell enn dagens regionale helseforetak. Lofotrådet registrerer at administrerende 

direktør ved Nordlandssykehuset ønsker å beholde dagens organisering med et Regionalt 

helseforetak, med ansvar for dagens helseforetak i Nord-Norge. 

Lofotrådet mener at denne modellen vil gi den beste styringen i forhold både demokratisk 

medvirkning og kjennskap til lokale realiteter. Selvstendige beslutningsorganer på 

regionnivået er å foretrekke, og en vil ikke anbefale å erstatte de regionale helseforetakene 

med ett nasjonalt foretak. 

Lofotrådet vil påpeke at enhver organisering av spesialisthelsetjenesten må ha som 

utgangspunkt at fagprofesjonen må ha tid til pasientene – og rett fagperson på rett sted til rett 

tid. 

Lofotrådet et tilfreds med at Kvinnsland-utvalget ser at det er behov for å formalisere 

samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å sikre lokal forankring 

og påvirkning. Lofotrådet er enig i at det bør etableres faste arenaer for samarbeid med 

kommuner, representert ved ordfører, rådmann og kommuneoverlege i sykehusets nedslagsfelt, 

og dette må formaliseres i eierstyringen med et klart definert ansvar. 

For å sikre at pasientrettet virksomhet/behandling ikke blir skadelidende ved endringer i økonomiske 

rammebetingelser foreslår Lofotrådet at det etableres egne regionale eiendomsforetak med ansvar for 

investering, drift og vedlikehold av bygninger. Eiendomsforetakene gis egne økonomiske rammer og 

sykehusene skal ikke belastes med husleie for investering, drift og vedlikehold av bygninger. 

 

 

Sak 04/17 Regionale næringsfond – disposisjon 

Vedtak: AU gis beslutningsmyndighet for tildeling av midler fra Regionalt Næringsfond. 5% settes av 

til administrative kostnader. 

 

 

Sak 05/17 Fergerutetilbud Værøy - v/Dagfinn Arntsen 

Vedtak: Lofoten har stor betydning for nasjonal eksportrettet verdiskaping, og vi ser økning i 

sjømatproduksjon og reiselivssektoren. Lofotrådet vil be Samferdselsdepartementet øke bevilging til 
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fergetransport over Vestfjorden, slik at fergetilbudet for næringsliv, turister og lokalbefolkning kan 

forbedres. 

 

 

Sak 06/17 Høring Regional transportplan – Handlingsprogram 2018-2021 

Vedtak: Saken utsettes til neste AU møte 

 

 

Sak 07/17 Lofoten friluftsråd – Organisering og videreføring 

Lillian Rasmussen orienterte om sluttrapport fra styret i prosjektet Lofoten friluftsråd. 

Anne Lise Haakestad orienterte fra møte i Friluftsrådenes landsforbund. 

Deler av møtet var lukket. 

 

Vedtak: 

1. Lofoten Friluftsråd organiseres som forening (eget org. nr). for kommuner, foreninger og 

organisasjoner, for forvaltning av frilufts-ressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur i Lofoten, 

med bakgrunn i sluttrapport fra prosjektet Lofoten Friluftsråd. 

2. Det etableres et interimstyre bestående av 3 medlemmer. Interimstyrets oppgave er 

a. Utarbeide vedtekter 

b. Utrede alternative måter å organisere daglig drift/sekretariatsfunksjon 

c. Er valgkomite for etablering av styre 

Interimstyret har anledning til å engasjere nødvendig bistand til å løse disse oppgavene med øvre 

ramme på kr 50.000,- Det forutsettes at arbeidet er utført innen utgangen av mars 2017. 

Som interimstyre velges: 

Anne Sand (leder) 

Frank Johnsen 

Einar Benjaminsen 

3. Lofotrådets sekretariat ivaretar Friluftsrådets merkantile forhold frem til organisasjonen er etablert. 

Sekretariatet har anledning til å engasjere nødvendig bistand. 

 

 

Sak 09/17 Ordførenes time 

Vedtak: Redegjørelse fra ordførerne tas til orientering 

 

 

Sak 08/17 Strategier for Lofotrådet – Felles formannskapsmøte 

Vedtak: 

1. Lofotrådet vil gjennomføre felles Formannskapsmøte (strategisamling) i 

September 2017, hvor det fokuseres på utarbeidelse av «Strategi for utvikling av Lofoten 2018- 

2030». 

2. AU innhenter tilbud på ekstern kompetanse for gjennomføring av strategisamling som 

finansieres gjennom Regionalt næringsfond. 

Sak 09/17 Ordførernes time 

Vedtak: Redegjørelse fra ordførere tas til orientering. 

 

 

Sak 10/17 Orienteringer: 
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A) Møte med «Nordlandsbenken», 13. februar 2017 

B) Møte med «Nord-Norgebenken», 14. februar – NTP 

C) Nytt forskningsprogram for kommunene – Vedlegg 

D) Besøksforvaltning og «Infrastruktur for reiselivet» jfr sak 69/16 C 

E) Orientering fra Rådmannsutvalget v/Kjell Idar Berg 

F) Uttalelse Hålogalandsveien 15. februar 2017 

 

Vedtak: Redegjørelse om 

A) Møte med «Nordlandsbenken», 13. februar 2017 

B) Møte med «Nord-Norgebenken», 14. februar – NTP 

C) Nytt forskningsprogram for kommunene – Vedlegg 

D) Besøksforvaltning og «Infrastruktur for reiselivet» jfr sak 69/16 C 

E) Orientering fra Rådmannsutvalget v/Kjell Idar Berg 

F) Uttalelse Hålogalandsveien 15. februar 2017 

tas til orientering 

 

 

Sak 11/17 Eventuelt 

A) Sak om utdanning brannvern v/Hans Fredrik Sørdal 

Ny fagutdanning for brannvern kan gjøre lokalt brannvern i mindre kommuner sårbar. 

Vedtak: Hans Fredrik Sørdal utarbeider forslag til uttalelse knyttet til krav om fagutdanning av lokalt 

brannvern. Forslag presenteres for kommende AU møte. 

B) Høring - NOU 2016: 26 – «Et fremtidsrettet kvotesystem» v/Lena Hamnes 

Eidesen utvalget`s innstilling, høringsfrist fredag 28. april 2017. 

Vedtak: Lofotrådet ønsker å behandle Eidesens utvalgets innstilling i sitt møte 27. april. Lena Hamnes, 

Dagfinn Arntsen og Tor-Arne Andreassen utarbeider forslag til høringsuttalelse. 
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Lofotrådsmøte 02/17  11. mai 2017 – Møte nr 2 
Insula, Storeidøya industriområde, Vestvågøy 

  

  

Tilstede: 

Ordførere Kommune Deltakelse: 
Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt  

Lillian Rasmussen  Moskenes Møtt  

Eivind Holst (nestleder) Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Møtt 

Dagfinn Arntzen Værøy Møtt  

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 
 

Varaordførere: Kommune: Deltakelse: 
Einar Benjaminssen Flakstad Møtt 

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes Møtt 

Frank Johnsen Vågan Møtt 

Lisa Jørgensen Røst Forfall 

Hege Sørli Værøy Forfall 

Anne Sand Vestvågøy Møtt 
    

Opposisjonsledere: Kommune: Deltakelse: 
Cecilie Johnsen Flakstad Forfall 

Bjørn Erik Larsen Moskenes Forfall 

Lena Hamnes Vågan Møtt  

Hanne Ødegård Røst Forfall 

Susan Berge Kristiansen Værøy Forfall 

Jonny Finstad Vestvågøy Forfall 

 

Rådmenn: Kommune: Deltakelse: 
Per Sperstad Moskenes Forfall 

Kjell Idar Berg Vestvågøy Møtt 

Tommy Stensvik Vågan Møtt 

Inge Albrigtsen Røst Møtt 

Frank Hansen  Værøy Forfall 

Erling Sandnes Flakstad Møtt 
 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Kjell Furu Sekretariatsleder Møtt 
 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Magnar Johansen Journalist Lofotposten Møtt 

Benjamin Einarsen Redaktør Avisa Lofoten Møtt 

Martin Andreassen Journalist i Lofot-Tidende Møtt 

 

  

 

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Til Eventuelt tas med: Orientering om vedtekter i Lofotkraft AS 

 

Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i Lofotrådet 11. mai 2017 godkjennes. 
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Sak 13/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22. februar 2017 

Vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 22. februar2017 godkjennes. 

 

 

Sak 14/17 Orientering om Lofotprodukter og Insula konsernet,  

samt befaring v/adm.dir. Sigvald Rist 

Vedtak: Redegjørelse fra adm.dir. Sigvald Rist om Insula konsernet og Lofotprodukter tas til 

orientering. 

 

 

Sak 15/17 Årsmelding og årsregnskap for Lofotrådet 2016       

Vedtak: Lofotrådets Årsmelding for 2016 med korrigeringer og regnskap for 2016 med ettersendt 

revisjonsberetning godkjennes.  

 

 

Sak 16/17 Økonomiinstruks –revisjon   

Vedtak: Økonomi-instruks for Lofotrådet fra 2014, versjon 2, godkjennes, og revideringsdato 

oppdateres. 

 

 

Sak 17/17 NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» - Høring   

Vedtak: Lofotrådets uttalelse knyttet til NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem», sendt til 

Nærings- og fiskeridepartementet 28. april 2017 godkjennes. 

 

 

Sak 18/17 Nordland politidistrikt - Regionalt politiråd   

Vedtak: Lofotrådet ønsker å delta i et regionalt politiråd, og Ordfører Lillian  

Rasmussen oppnevnes til å representere Lofotrådet i Nordland politiråd. 

 

 

Sak 19/17 Lofoten friluftsråd – Etablering     

Vedtak: Lofotrådet anbefaler kommunene i Lofoten å godkjenne forslag til vedtekter for et permanent 

friluftsråd i Lofoten med forbehold om ei juridisk vurdering, med tilhørende forslag til budsjett for 

2017 og 2018. Kommunene bes oppnevne sine respektive styrerepresentanter i henhold til vedtektene. 

Lofotrådet anbefaler at friluftsrådets styre utarbeider utlysning til stilling med arbeidssted Lofoten, 

nærmere avklaring av arbeidssted må avklares med arbeidstaker for å kunne tilegne seg den best 

mulige kompetanse. Lofotrådet anbefaler opprettelsen av et Lofoten friluftsråd.  Interimstyret gis 

fullmakt til å fortsette prosessen med opprettelse av Lofoten Friluftsråd herunder utlysning av stilling. 

 

 

Sak 20/17 Masterplan for fisk. 

Vedtak: Lofotrådets sekretariatet forbereder sak til Lofotrådet som beskriver et forprosjekt. 

Forprosjektet har som formål å utarbeide prosess og rammer for et hovedprosjekt som skal utarbeide 

en Strategi for utvikling av Fiskeri og Marine næringer i Lofoten. 
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Sak 21/17 Fiskeriutdanning i Lofoten – Uttalelse 

Vedtak: Lofotrådet ber Nordland fylkeskommune vurdere andre organisatoriske  

løsninger for å imøtekomme ønsket fra Vesterålen om egen fiskerifagutdanning, enn  

opprettelse av parallelt og konkurrerende tilbud, med fare for at både Lofoten og Vesterålen  

om noe tid står uten fiskeriutdanning på grunn av for lav elevtilgang begge steder.   

 

 

Sak 22/17 Dialogmøter med Nordlandssykehuset – Alternering       

Vedtak: Lofotrådet viser til brev av 24.april 2017 fra Nordlandssykehuset med forespørsel om å 

arrangere dialogmøte med OSO/Nordlandssykehuset i 2020. Lofotrådet takker for invitasjonen, og vil 

i samarbeid med OSO/Nordlandssykehuset finne passende dato og sted for et slikt møte i Lofoten i 

2020. 

 

 

Sak 23/17 Orienteringer:        

A) Møte med fiskeriminister Per Sandberg 31. mars 2017 om trålplikter  - orientering 

B) Stortinget – Høringer «Reiselivsmeldingen» og «Trålplikter»   - orientering  

C) Protokoll fra AU møte 31. mars 2017 –      vedlegg 9A 

D)  Vesterålen regionråd - «Omstillingsstatus Andøy kommune»    vedlegg 9B 

E) Høringsbrev – Regional plan for Landbruk –     vedlegg 9C 
 

Vedtak: 1. Referater og redegjørelser under pkt  A - C  tas til orientering.  

2. Lofotrådet støtter Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus, og viser til Vesterålen regionråds 

uttalelse av 4. mai 2017.  Uttalelse sendes Kommunal- og regionaldepartementet. 

3. Vestvågøy kommune utarbeider forslag til høringsuttalelse knyttet til Regional plan landbruk som 

presenteres i neste Lofotrådsmøte. 

 

 

Sak 24/17  Eventuelt 

A) Vedtekter i Lofotkraft AS 

Eivind Holst orienterte. 

Vedtak: Redegjørelse om vedtekter for Lofotkraft AS tas til orientering 

 

B) Protokoll/kotyme i kommune-Norge forbindelse med kongelige arrangementer? 

Vedtak: Sekretariatet retter henvendelse til Fylkesmannen med spørsmål om hva som er 

kommunal kotyme/forventninger i forbindelse med kongelige arrangementer/fødselsdager. 
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Protokoll Lofotrådsmøte 03/17  Møte nr 3 

Dato:  15. juni 2017  

Sted: Kommunehuset, Moskenes 

  

Tilstede: 

Ordførere Kommune Deltakelse: 
Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt  

Lillian Rasmussen  Moskenes Møtt  

Eivind Holst (nestleder) Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Forfall 

Dagfinn Arntzen Værøy Møtt  

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 
 

Varaordførere: Kommune: Deltakelse: 
Einar Benjaminssen Flakstad Forfall 

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes Møtt 

Frank Johnsen Vågan Møtt 

Lisa Jørgensen Røst Forfall 

Hege Sørli Værøy Forfall 

Anne Sand Vestvågøy Møtt 
    

Opposisjonsledere: Kommune: Deltakelse: 
Cecilie Johnsen Flakstad Forfall 

Bjørn Erik Larsen Moskenes Forfall 

Oddrun Storhaug (vara for Lena 

Hamnes) 

Vågan Møtt  

Hanne Ødegård Røst Forfall 

Susan Berge Kristiansen Værøy Forfall 

Jonny Finstad Vestvågøy Forfall 

 

Rådmenn: Kommune: Deltakelse: 
Per Sperstad Moskenes Møtt 

Kjell Idar Berg Vestvågøy Møtt 

Tommy Stensvik Vågan Møtt 

Inge Albrigtsen Røst Forfall 

Frank Hansen  Værøy Forfall 

Erling Sandnes Flakstad Forfall 
 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Kjell Furu Sekretariatsleder Møtt 
 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Jarle Skeidsvoll Ordfører i Osterøy Møtt 

Ørjan Arntzen Prosjektleder Lofoten matpark Møtt 

Sigve Olsen Daglig leder Lofoten matpark Møtt 

 

 

Til åpning av Lofotrådsmøtet fremførte Julianne Pedersen og Ella Eriksen «Moskenes-sangen» på en 

meget flott måte, uten akkompagnement!  
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Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i Lofotrådet 15. juni 2017 godkjennes. 

 

 

Sak 26/17 Godkjenning av protokoll fra møte 11. mai 2017  

Vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 11. mai 2017 godkjennes. 

 

 

Sak 27/17   Rapport og tilbakemelding “Drømmeåret” v/Ørjan Arntzen 

Vedtak: Lofotrådet er fornøyd med arbeidet som er utført i forbindelse med etablering og 

gjennomføring av Traineè-ordningen. Redegjørelse om prosjekt «Drømmeåret» tas til orientering. 

 

 

Sak 28/17  Prosjekt «Man & the Biosphere»,      

v/ordfører Jarle Skeidsvoll, Osterøy Kommune 

Vedtak: Redegjørelse om arbeide for å utrede mulighet for at Lofoten kan bli et biosfæreområde i tråd 

med UNESCO`s «Man & the Biosphere-program» tas til orientering. 

 

 

Sak 29/17  Masterplan Strategi for utvikling av Fiskeri og  

Marine næringer i Lofoten. 
 
Vedtak: Lofotrådets sekretariat utformer søknad til Innovasjon Norge, hvor en ber om tilskudd til å 

utrede muligheter for å skape regional merverdi knyttet til tørrfiskproduksjon i Lofoten. 

 

 

Sak 30/17 Regnskap 3-årig prosjekt Lofoten friluftsråd   

Regnskapsrapport var ettersendt.         

Vedtak: Lofotrådet vedtar regnskapsrapport fra 3-årig prosjekt Lofoten, og underskudd dekkes av 

regionalt næringsfond. Ordførere og interimstyret innkalles til ekstraordinært årsmøte/stiftelsesmøte i 

det nye friluftsråd 21. juni kl 1300 (telefonmøte). 

 

 

Sak 31/17 Rutetilbud båt og ferger i Lofoten - Høringsuttalelse 

Vedtak: Lofotrådet oversender følgende uttalelse knyttet til rutetilbud for båt og ferger i Lofoten til 

Nordland fylkeskommune:  

Ferge og hurtigbåt i Nordland - høringsuttalelse 

Innledning 

Lofotrådet viser til Fylkeskommunens høring, og er tilfreds med at fremtidens båt og fergestruktur er satt på kartet. Det er 

viktig at en med jevne mellomrom tar en grundig gjennomgang for å tilpasse tilbudet fremtidens behov. Ulempen er at enhver 

gjennomgang av viktige samfunnsstrukturer skaper usikkerhet for dem det angår, så også for de som på ulike måter er 

avhengig av fylkets båt- og fergetjenester. Debatten som har fulgt i kjølvannet av prosjektet, i likhet med selve rapporten har 

bidratt til større kunnskap og forståelse for rammebetingelser, kostnader, befolkningens og næringslivets behov og 

sammenhengende mellom disse.  Det gir en god plattform for politisk debatt og prioriteringer.  
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Fylkesrådets formål med prosjektet «nytt samferdselskart» synes å være to delt, det ene er å finne fremtidens trafikkmønster 

for båt og ferge, og det andre er å redusere kostnadsnivået innenfor sektoren. Lofotrådet tillater seg å kommentere begge 

forhold, det første spesifikt ut fra Lofoten sine fremtidige behov og det siste på generell basis. 

 

Generelle kommentarer 

Prosjektet mener de skisserte tiltakene kan gi en netto innsparing for fylkeskommunen på 86 mill kroner. I hovedsak er de 

foreslåtte innsparingstiltakene relatert til endringer i produksjonen. Lofotrådet mener at det å ensidig koble innsparing med 

produksjonsendringer er den største svakheten i det arbeidet som er utført. En burde skilt skarpt mellom generelle tiltak som 

kan gjøres uavhengig av endringer i produksjon og produksjonsendringer. Lofotrådet mener at det er mange tiltak noen 

nevnt i rapporten andre ikke, som kunne bidratt til et lavere kostnadsnivå for fylkeskommunen uten å endre 

ruteproduksjonen. Eksempler på dette er gitt nedenfor: 

• Nye fartøy, både ferger og hurtigbåter kan gi lavere tilskuddsnivå uavhengig av ruteproduksjon som følge av lavere 

drivstoffkostnader og mer effektiv drift. Denne type effekter blir kun nevnt indirekte i rapporten.  

• På hurtigbåt er vekt avgjørende for driftsøkonomi og for investeringskostnader, derfor bør en vurdere hvorvidt 

hurtigbåtene skal transportere gods til steder som har tilfredsstillende alternative løsninger for godstransport.  Selv om en 

tar bort lasterommet vil hurtigbåtene likevel kunne frakte ekspressgods. I de fleste tilfelle vil dette kunne være tilstrekkelig.  

• Ny anbudsmodell der en skiller mellom drift og eierskap til fartøy, er ikke nevnt i rapporten. Fylket har gjennomført 

fullskala testing av ny anbudsmodell på 5 mindre fartøy og på en mindre ferge. I følge fylkesrådet gir ny anbudsmodell økt 

konkurranse, flere lokale tilbydere og samlet sett store besparelser, konklusjoner fylkestinget har sluttet seg til. De største 

effektene vil en finne på større hurtigbåter og ferger. Denne type endringer vil ha stor effekt på fylkets økonomi, men er ikke 

nevnt i rapporten 

• Sommertakster bør vurderes på ferge. Ved å begrense takstøkning til kjøp av enkeltreiser og til ikke å omfatte 

rabattkort, vil befolkning og næringsliv lokalt kunne unngå noen av ulempene sommertakster kan gi. En kan gjøre tilsvarende 

vurderinger på hurtigbåt. 

Lofotrådet mener det ligger betydelige besparelser i å ta tak i de foran nevnte generelle tiltak. Denne type tiltak vil samlet 

sett kunne gi tilsvarende innsparinger som de i prosjektets foreslåtte produksjonsendringer. Slik prosjektet presenteres er det 

umulig å prioritere denne type generelle tiltak, foran endringer i ruteproduksjonen. Dette er en grunnleggende svakhet ved 

rapporten. 

 

Lokale båt- og fergeruter er viktig for reiselivet 

Lofotrådet påpeker at etter den lovpålagte skoleskyssen, er næringslivets transportbehov høyest politisk prioritert. Reiseliv er 

en viktig del av næringslivet og på mange mindre steder, en særdeles viktig faktor for å skape sysselsetting og aktivitet. 

Denne delen av næringslivet burde derfor hatt høyere fokus særlig i områder som er avhengig av båt og ferge.   

• Det er viktig at rutestrukturen tilpasses lokale reiselivsanleggs behov der det er mulig, slik at turistene har mulighet 

til å komme til og fra.  

• Det er en fordel for alle, også for båt- og fergeinntektene at ledig kapasitet i rutenettet utnyttes gjennom priser og 

produktpakking rettet mot turistnæringen.  

• Forutsigbarhet er viktig for reiselivsnæringen. Ruteproduksjon og ruteplaner bør være avklart minst et år i 

forveien.  

• Lofoten, men også andre områder i Nordland, er i ferd med å utvikle helårsturisme. Det er viktig for den videre 

utvikling av reiselivsnæringen, herunder utvikling av helårlige arbeidsplasser at dette tas hensyn til når rutestruktur og 

ruteplaner skal fastsettes. 

 

 

 

 

Kommentarer til endringer i båt og fergeruter til/fra og innen Lofoten 

Lofotrådet vil påpeke følgende hva angår rapportens forslag til endringer av båt og fergetilbudet innen og til/fra Lofoten.  
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• Lofotrådet er positiv til at produksjonen økes i perioden april til september i NEX Bodø – Svolvær.  

• Det advares sterkt mot å kutte NEX til Svolvær mandag til torsdag samt lørdag, i vinterhalvåret. Behovet er tilstede 

for båtruten hele året, både for nødvendige reiser til/fra Bodø for folk flest og for næringslivets behov. Alternative reiseruter 

utover fly, medfører enten lang reisetid eller behov for overnatting. Hurtigbåten har dessuten god kapasitet noe 

kortbaneflyene ikke har, og er derfor særdeles viktig for det arbeidet som gjøres for å utvikle helårsturisme i Lofoten blant 

annet innenfor kurs/konferanse. Bortfall av produksjon slik det er skissert vil i tillegg ha stor negativ effekt for Skrova og dets 

næringsliv.  

• Det er positivt at Digermulen – Finnvik foreslås opprettholdt som samband og usikkerheten knyttet til betjeningen 

av Store Molla dermed bortfaller. 

• Lofotrådet er glad for at fergesambandet Svolvær – Skrova – Skutvik foreslås tilpasses flyrutene fra Svolvær 

lufthavn. Ved utlysning av fergesambandet på anbud bør en vurdere utlyst to alternative ruteopplegg, et alternativ slik det i 

dag fungerer med en sommerrute til Skutvik og et alternativ der Skutvik inkluderes på helårsbasis. Det siste vil ha stor positiv 

effekt for næringslivets behov i Skrova. 

• Båtruten Øksfjorden – Svolvær foreslås opprettholdt i rapporten, men anløp i Holandshavn. Ulvåg og Brettesnes 

foreslås nedlagt. Lofotrådet vil anmode om at mellomstedene fortsatt anløpes ved behov. Anløpsstedene som bortfaller har 

utover båtruten, et meget begrenset rutetilbud og merkostnadene ved behovsanløp er trolig marginale. 

• Lofotrådet mener også at båtruten i Reinefjorden har viktig funksjon for spesielt å gi reiselivet/reisende et 

nødvendig tilbud i denne delen av regionen, og som underbygger total tilbudet i Lofotregionen. Lofotrådet er fornøyd med at 

tilbudet videreføres. 

 

Avsluttende kommentar 

Fylkeskommunale båt- og fergeruter er viktig for Lofoten, ikke minst for næringslivet og den voksende turismen i regionen. 

Lofotrådet vil derfor be fylkeskommunen prioritere tiltak som reduserer kostnadsnivået på generell basis, før en foretar kutt i 

ruteproduksjonen. Det er viktig å understreke at prioritering av næringsliv også inkluderer tilrettelegging for reiselivet. 

Transportløsninger som gir rasjonell eksport av produkter skapt fra havets ressurser og de mulighetene for økt verdiskaping 

som ligger i reiselivet, er viktig for fremtidens Lofoten. 

 

 

Sak 32/17 «Status reiseliv» i kommunene – orientering og drøfting 

Ordførerne orienterte. 

Vedtak: Redegjørelse om status for tiltak knyttet til å møte årets turiststrøm i den enkelte kommune i 

Lofoten tas til orientering. 

 

 

 

Sak  33/17 Valg av repr til Styringsgruppe i Profil- og 

merkevareprosjektet 

Vedtak: Ordfører Hans Fredrik Sørdal velges som representant for Lofotrådet i styringsgruppen for 

Profil- og merkevare Lofoten. 

 

 

 

 

 

Sak 34/17 Valg av Representant fra Lofotrådet til Vannregionutvalget 
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Vedtak: Ordfører Remi Solberg velges som representant for Lofotrådet i Vannregionutvalget i 

Nordland. 

 

Sak 35/17 Orientering fra sekretariatet i Lofotrådet 

Vedtak: Redegjørelse om drift og aktivitet i Lofotrådets sekretariat første del av 2017 tas til 

orientering. 

 

Sak 36/17 Orienteringer:        

A) Utdanningskonferanse 29. august 2017 

B) Kopi av søknad forstudie «Tørrfisk-festival» 

C) Brev fra Politiet – Politikontaktordningen i Nordland 

 

Vedtak: Referater og redegjørelser m.v. tas til orientering. 

 

 

Sak 37/17  Eventuelt 

A) Vegpakke Lofoten 

Vestvågøy kommune ønsker at Lofotrådet presiserer at alle kommunene i regionen ønsker 

innkorting av reisetid i forbindelse med KVU/Vegpakke Lofoten, og be Stortinget og 

Samferdselsdepartementet velge det konsept som Statens vegvesen har anbefalt for vegpakke 

Lofoten, som kobler Svolvær og Leknes sammen med redusert kjøretid på 40 minutter. 

 

Vedtak:  

Lofotrådet er kjent med innstilling til Vegpakke Lofoten i nasjonal transportplan, om ikke å 

anbefale innkorting av strekning/kjøretid i Vestvågøy slik Statens vegvesen har anbefalt og 

som støttet av Lofotkommunene. Lofotrådet mener bestemt at Statens vegvesens anbefaling 

med kombinasjon av flere konsepter, blant annet ny veitrase med innkorting og fartsheving, 

som gir redusert reisetid med 40 minutter mellom Leknes og Svolvær, vil koble byene 

sammen til en bo-, arbeids-, og serviceregion. Dette alternativet vil også bidra til bedre 

sikkerhet og mindre nedbygging av matjord. 

Lofoten opplever økning i trafikken, flere turister, mer gods på vei, både sommer og vinter. 

Foreslått løsning ivaretar ikke økt trafikk på like god måte som det anbefalte trasevalget fra 

Statens vegvesen. 

Foreslått utbedring av eksisterende trase vil medføre store problemer i byggeperioden når 

ordinær og økende trafikk fra private, næringsliv og turister skal håndteres samtidig med 

byggeprosjektene. Vi mener at bygging langs ny trase som foreslått av Statens vegvesen vil gi 

god samfunnsøkonomi og bedre fremdrift. 
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Lofotrådsmøte 04/17   19. oktober  Møte nr 4 

Sted: Røst Bryggehotell, Røst 

 

  

Tilstede: 

Ordførere Kommune Deltakelse: 
Hans Fredrik Sørdal (leder) Flakstad Møtt  

Lillian Rasmussen  Moskenes Møtt  

Eivind Holst (nestleder) Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Møtt 

Dagfinn Arntzen Værøy Møtt  

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 
 

Varaordførere: Kommune: Deltakelse: 
Einar Benjaminssen Flakstad Mott 

Laila Jusnes Kristiansen Moskenes Møtt 

Frank Johnsen Vågan Forfall 

Lisa Jørgensen Røst Forfall 

Hege Sørli Værøy Forfall 

Anne Sand Vestvågøy Forfall 
    

Opposisjonsledere: Kommune: Deltakelse: 
Cecilie Johnsen Flakstad Forfall 

Bjørn Erik Larsen Moskenes Forfall 

Lena Hamnes Vågan Forfall  

Hanne Ødegård Røst Møtt 

Susan Berge Kristiansen Værøy Forfall 

Jonny Finstad Vestvågøy Forfall 

 

Rådmenn: Kommune: Deltakelse: 
Per Sperstad Moskenes Forfall 

Kjell Idar Berg Vestvågøy Møtt 

Tommy Stensvik Vågan Forfall 

Inge Albrigtsen Røst Møtt fra sak  

Frank Hansen  Værøy Forfall 

Erling Sandnes Flakstad Møtt 
 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Kjell Furu Sekretariatsleder Møtt 
 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 
Stine Falk Petersen Yngel.no Møtt 

Tommy Nilsen Nordland fylkeskommune Møtt 

Elisabeth Dreyer Destinasjon Lofoten Møtt 

Karin Marie Antonsen Nordlandsforskning Møtt 

Kenneth PWC Møtt 

Helge Dønnum PWC Møtt 
 

    

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i Lofotrådet 19. oktober 2017 godkjennes. 
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Sak 39/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15. juni 2017 

Vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 15. juni 2017 godkjennes. 

 

Sak  40/17 Hva er Agenda Nord-Norge?   v/ Roger Ingebrigtsen 
Vedtak: Saken utgår 

 

 

Sak 41/17  Presentasjon av Yngel.no v/ Stine Falk-Petersen 
Vedtak: Redegjørelse om Yngel.no tas til orientering. 

 

 

Sak 42/17 Status Prosjekt «Besøksforvaltning»   

Tommy Nilsen, Rådgiver reiseliv / opplevelser i Nordland fylkeskommune orienterte Lofotrådet om 

status i prosjekt «Besøksforvaltning». 

Vedtak: Redegjørelse om status for prosjekt besøksforvaltning tas til orientering. Lofotrådet ber 

Nordland fylkeskommune gjennom prosjekt Besøksforvaltning spesielt utrede tiltak for etablering av 

en helhetlig låne/tilskudds- finansiering for investering og drift av ny infrastruktur i forbindelse med 

en forventet økt turisttilstrømning til Lofoten. 

 

 

Sak 43/17 Merket for «Bærekraftig destinasjon» v/Destinasjon Lofoten 

  Status i Profil og merkevareprosjektet 

Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destinasjon Lofoten og prosjektleder Karin Marie Antonsen orienterte 

Lofotrådet prosjekt «Bærekraft» og om status i arbeidet med Profil og merkevareprosjektet. 

Vedtak: Redegjørelse v/Destinasjon Lofoten knyttet til Merket for «Bærekraftig destinasjon» og 

status i Profil- og merkevareprosjektet tas til orientering. Lillian Rasmussen velges som Lofotrådets 

representant til styringsgruppen i prosjekt «Bærekraft». 

 

 

Sak 44/17 «Tilbud om bistand med utredning og strategi for Lofoten til å   

håndtere veksten i antall turister» v/Helge Dønnum og Kenneth Konradsen

            
Vedtak: Lofotrådet tar presentasjon til orientering. Lofotrådet er positive til å samarbeide om 

pilotering av tilretteleggingstiltak. 

 

Sak 45/17 Drøftinger om fiskeripolitikk     

Gjeldende fiskeripolitikk ble drøftet. Det er behov for å følge opp rammebetingelser knyttet til fiskeri- 

og havbruksnæringen fremover. 
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Vedtak: Utvikling i nasjonal fiskeri- og sjømatsektor viser behov for å følge situasjonen nøye 

fremover, for å sikre god verdiskaping og samfunnsutvikling i Lofoten. Lofotrådet vil jevnlig ta opp 

tema knyttet til fiske- og sjømatsektoren i sine møter. 

 

Sak 46/17 Tørrfiskfestival i Lofoten – videre arbeid        

Vedtak:  Redegjørelse om arbeid med forprosjekt for etablering av en Tørrfiskfestival i Lofoten tas til 

orientering. Hans Fredrik Sørdal og Tor-Arne Andreassen følger opp prosjektet videre i samarbeid 

med organisasjonen «Tørrfisk fra Lofoten». Påløpte kostnader i forbindelse med befaring til Sandrigo  

m.v. dekkes av prosjektmidlene tildelt fra Nordland fylkeskommune. 

 

 

Sak 47/18 Møteplan 2018      

Vedtak: Lofotrådets møter for 2018 legges slik: 

22. februar i Flakstad 

26. april i Moskenes 
13. -14. juni på Værøy 

11. oktober i Vestvågøy 

12.-13. desember i Vågan 

 
Møteplan for AU møter: 

22. mars 

24. mai   
13. september  

    8. november  

 

  AU møter kan alternativt tas som telefon eller lyd/bildemøte. 

 

Sak  48/17 Valg av leder i Lofotrådet 

Kort innledning v/avtroppende leder Hans Fredrik Sørdal. 

             

Vedtak: Ordfører Eivind Holst velges som leder av Lofotrådet, og ordfører Tor-Arne Andreassen 
velges som nestleder for perioden oktober 2017 – oktober 2019. 

 

 

Sak 49/17 Valg av nye representanter til Overordnet samarbeidsorgan 

(OSO) - kommunene og Nordlandssykehuset 
 

Vedtak: Jan Håkon Juul, med personlig vara Solveig Nilsen, og Nils Olav Hagen med personlig vara 

Heidi Wiik, oppnevnes som Lofotens representanter til Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og velges 
for 4 år. 

 

Sak 50/17 Budsjettforslag 2018       

Vedtak: Lofotrådets budsjett for 2018 med kostnadsramme og kommunal inndekning kr 1.805.152 

godkjennes. 
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Sak 51/17  Møte med Fylkesrådet 1. november 2017 i Bodø 

Vedtak: Lofotrådet deltar i møte med Fylkesrådet i Bodø 1. november 2017, og vil i møtet presentere 

aktuelle problemstillinger for Lofoten. 

 

Sak  52/17 Orienteringssaker        

A) Svar fra Samferdselsdepartementet – Vegpakke Lofoten   Vedlegg 6 

B) Avtale med Zhoushan kommune     Vedlegg 7 

C) Protokoll fra AU møte 3 og 4      Vedlegg 8 og 9 

D) Protokoll fra møte i Rådmannsutvalget     Vedlegg 10 

E) Notat - Kommunens rolle under hendelse med cruiseskip  Vedlegg 11 

F) Notat fra seminar om Besøksforvaltning 23. september 2017  Vedlegg 12 

G) Referat fra Workshop – Avfallshåndtering LAS    Vedlegg 13 

H) Møte i Fylkesfiskarlaget 25. september 2017   Orientering gitt i møtet  

I) Orientering fra sekretariatet     Orientering gitt i møtet 

 

Vedtak: Referater og redegjørelser m.v. tas til orientering. 

 

 

Sak 53/17  Eventuelt 

A) Uttalelse Lofoten og Vesterålen orkesterforening – forslag 

Forslag til uttalelse brev til Nordland fylkeskommune ble gjennomgått 

Vedtak: Lofotrådet oversender fremlagte forslag til uttalelse til Nordland fylkeskommune, om 

å støtte Lofoten og Vesterålen med en langsiktig samarbeidsavtale på kr 300.000 pr år. 

 

B) Samferdsel 

Remi Solberg orienterte om opprettelse av stilling for å arbeide med samferdsel i Vestvågøy 

(flyplass og E10), samt invitasjon til å delta i Avinor konferanse 31. oktober i Oslo. 

Eivind Holst orienterte om at Lofotrådet er invitert til Avinors strategikonferanse i Bodø 16. 

oktober, med en politisk og en administrativ representant. Det er sendt forespørsel om at Remi 

Solberg som leder av Flyplassutvalget også kan delta. 

 

Vedtak: Redegjørelse fra Remi Solberg og Eivind Holst vedr. samferdsel tas til orientering.  
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14.   Lofotrådets uttalelser i 2016 

 

 

(kopieres inn i helhet) 
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                                                          Kyst- og sjarkflåten er viktig for kystsamfunnene i Lofoten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


