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TestLab Lofoten - orientering 

 

Sammendrag 
Lofotrådet har våren 2018 gjennomført prosjektet TestLab Lofoten. Prosjektets målsetting  er å gi informasjon 
om infrastruktur på digitale plattformer, samt å teste former for frivillige betalingsløsninger. Bakgrunnen er 
stort trykk både på natur og mennesker i deler av Lofoten, på grunn av økning i antall besøkende og deres 
ønske om å naturopplevelser. 
PwC har utarbeidet en rapport om prosjektet med forslag til videre oppfølging og utvikling. I tråd med tidligere 
vedtak, vil Lofotrådets AU evaluere prosjektet, og samtidig vurdere veien videre. Evalueringen gjennomføres 
før jul 2018.  
 

 
Saksdokumenter: 
 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

15.10.2018 TestLab Lofoten Rapport for arbeid frem mot april 2018 _ Inkl. vedlegg 
(003) 

1447368 

 
 
 

Saksopplysninger:   
Tidligere vedtak i saken:  
 
Lofotrådet 22.2.2018 sak 14/18, E, Eventuelt - Test Lab Lofoten 

Vedtak: Redegjørelse om prosess og status for prosjekt Test Lab Lofoten tas til orientering. 

Det forberedes en konferanse 18.-19. april 2018 i Svolvær, for å løfte fram teknologiske muligheter som ulike 

digitale løsninger kan gi reiselivsregionen Lofoten.  

 
AU 25.4.2018 sak 20/18 Eventuelt 
 
Vedtak: AU tar redegjørelse om «TestLabLofoten» til orientering, og beregner å behandle prosjektet som en 

sak i neste AU. 

AU 25.5.2018  sak 25/18 TestLabLofoten – Orientering 

Vedtak: Redegjørelse om status i prosjektet Test Lab Lofoten og rapport fra PWC om arbeidet i perioden 

september 2017 mai 2018 tas til orientering. 

TestLab Lofoten, videreføres på følgende måte;  

1. Hver kommune setter opp sine spotter i Google-map. Dette skal være i ferdigstilt før inngangen til 

juni. 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
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2. Hver kommune synliggjør antall skilt som det er behov for å kunne be om frivillig betaling for 

fellesgoder. Finansiering av skilt dekkes via Lofotrådet og de tilskudd som er gitt fra eksterne kilder i 

forbindelse med tiltaket. 

3. Tiltakene som har vært iverksatt summeres opp i første AU høsten 2018. Her gjennomgås også 

prosjektregnskapet. Videre plan for TestLab Lofoten legges videre i samme møte 

Lofotrådet 22.6.2018 Sak  32/18 TestLab Lofoten – oppfølging 
 
Vedtak: Redegjørelse med hensyn til skilting og betalingsløsninger for fellesgoder i den enkelte kommune tas til 
orientering. 
Alle tilrettelegginger må skiltes/markeres med at ferdsel skjer på eget ansvar (flere språk). 
 
 
Økonomi:  
Prosjektet er finansiert gjennom eksterne midler, egne avsatte midler fra Lofotrådets disposisjonsfond og 
betydelig egeninnsats fra involverte aktører.  
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Tas til orientering.  
 
 
 


