
 

Protokoll fra møte i Lofotrådet XX. måned 20XX 
 

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget nr 6/18  
Dato: 8.11.2018 

Tid: 10.30 – 16.00 

Sted: Bodø - Fylkeshuset 

 

Til stede 

Ordførere Kommune Deltakelse 

Eivind Holst (leder) Vågan kommune Møtt 

Tor-Arne Andreassen 

(nestleder) 

Røst kommune Møtt 

Dagfinn Arntsen Værøy kommune Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes kommune Møtt 

Hans Fredrik Sørdal  Flakstad kommune Møtt 

Remi Solberg Vestvågøy kommune Møtt 

 

 

Rådmenn Kommune Deltakelse 

Kjell-Idar Berg, leder 

rådmannsutvalget 

Vestvågøy kommune forfall 

 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Randi Lervik  Møtt 

 

Øvrige frammøtte Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

   

 

Sak 56/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandling: 

Saker til eventuelt: 

Lofoten tørrfiskfestival – orientering – forslag fra Tor-Arne Andreassen og Hans Fredrik 

Sørdal. 

Flyplass og videre prosess – drøfting – forslag fra Remi Solberg 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes, med følgende saker til eventuelt: 

A, Lofoten tørrfiskfestival  

B, Flyplass og videre prosess 

 

Sak 57/18 Evaluering av TestLab 

Behandling: 

Gjennomgang og vurdering av oppnådde resultat kommunevis ut fra målene: 

  

1. Få sanntids informasjon ut i digitale kanaler om offentlig og privat infrastruktur  
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2. Prøve ut løsninger for frivillig fellesgodefinansiering gjennom eksisterende 

teknologiske løsninger 

 

For kommunene har det først og fremst vært info om toalett- og parkeringsfasiliteter som er 

lagt ut, og/eller skiltet.  

 

Veien videre: 

■ Rådmannsutvalget bes komme tilbake til AU med forslag organisering av oppfølging 

og vedlikehold. Det blir opp til hver administrasjon å finne en egnet løsning. 

Rådmannsutvalget bes gi tilbakemelding til AU på hvilken løsning de velger. Google 

Pay må tas inn som en del av løsninga.  

■ Rådmannsutvalget oppfordres til å ta kontakt med Lofoten Friluftsråd for 

koordinering av arbeidet med merking. Kommuneadministrasjonene får ansvar for de 

offentlige ressursene som skal legges inn.  

 

 

Veien videre:  

▪ Rådmannsutvalget bes komme tilbake AU med forslag til felles utformet skilt for 

frivillig betalingsløsning norsk/engelsk. 

 

Rapportens 5 foreslåtte mål for sommersesongen 2018 ble gjennomgått og vurdert.  

 

 

 

Foreløpig regnskapsrapport gjennomgått og godkjent. Endelig regnskap legges fram som 

del av årsavslutning.   

 

Vedtak:  

 

Sak 58/18 Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg universitetssamarbeidet - Lofotrådet 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

Følgende personer oppnevnes til å representere Lofotrådet i samarbeidsgruppa: 

 a, Leder av Lofotrådet (allerede oppnevnt) 

 

 b, leder av RKK (administrasjon) 

 

 c, Tor Henriksen, Vågan næringsforening 

d, Søren Fredrik Voie, Vestvågøy næringsforening 

 

 

Sak 59/18 Lofotstrategi – videre arbeid 

Behandling: 
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Drøfting av resultater fra prosess i Lofotrådsmøte 18.10.18 

 

Vedtak:  

Sekretariatet arbeider videre med forslag til strategi med de innspill som framkom i møtet.  

 

 

 

Sak 60/18 Eventuelt 

A, Tørrfiskfestival 

 

Hans Fredrik og Tor-Arne orienterte om status inkl. forslag til videre organisering. Drøfting 

av finansieringsmodell.  

 

 

Vedtak: Tas til orientering. Lofotrådsmøte legges i tilknytning til festivalen.  

 

 

B, Flyplass – drøfting.  

Behandling: 

Viktig med nok informasjon i prosessen.  

 

Vedtak: Lofotrådet gir innspill til Avinor/Statens vegvesen om å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse ved innkorting av reiseveg som del vurdering av vegstruktur 

som skal knyttes til flyplass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lofoten 8. november 2018 

 

___________________ 

Eivind Holst 

Leder 


