TITTEL

STED, DATO, TID

Lofotrådsmøte 1-2021.
Protokoll.

Microsoft Teams
18.02.2021 Kl. 0900–100

Med henvisning til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer
i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, fastsatt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mars 2020 med hjemmel i lov 22. juni
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 11-7 fjerde ledd ble
Lofotrådets møte gjennomført som delvis digitalt fjernmøte via Microsoft Teams.

ORDFØRERE

KOMMUNE

TILSTEDE

Remi Solberg (leder)

Vestvågøy kommune

Møtt

Elisabeth Mikalsen (nestleder)

Røst kommune

Møtt

Trond Eivind Kroken

Flakstad kommune

Møtt

Lillian Rasmussen

Moskenes kommune

Møtt

Susan Berg Kristiansen

Værøy kommune

Møtt

Frank Johnsen

Vågan kommune

Møtt

Niilo Nissinen

Flakstad kommune

Meldt avbud

Bjørn Jensen

Moskenes kommune

Meldt avbud

Harjeet Jasaal

Røst kommune

Meldt avbud

Anne Sand

Vestvågøy kommune

Teams

Asbjørn Myklebust

Værøy kommune

Meldt avbud

Lena Hamnes

Vågan kommune

Teams

Wenche Arntzen

Flakstad kommune

Møtt

Eirik Johnsen

Moskenes kommune

Meldt avbud

Heidi Evjen

Røst kommune

Meldt avbud

Terje Wiik

Vestvågøy kommune

Meldt avbud

Rita Adolfsen

Værøy kommune

Teams

Eivind Holst

Vågan kommune

Teams

VARAORDFØRERE

OPPOSISJONSLEDERE

1

KOMMUNEDIREKTØR/
RÅDMENN

Erling Sandnes (leder RU)

Værøy kommune

Møtt

Tommy Steinsvik

Vågan kommune

Møtt

Vigdis Bolås

Røst kommune

Møtt

Hilde Kristin Holtesmo

Flakstad kommune

Møtt

Steinar Sæterdal

Moskenes kommune

Møtt

Kjell-Idar Berg

Vestvågøy kommune

Teams

Daglig leder

Møtt

Tor-Andre Grenersen

Sparebank 68 grader NORD

Møtt

Yngve Birkelund

UIT/Professor fornybar
energi, leder institutt for
fysikk og teknologi

Møtt

Berit Kristoffersen

UIT/Førsteamanuensis ARC

Møtt

Andreas Kollby- Aks

Chief Strategy Office, Widerøe
As

Møtt

Magnar Johansen

Lofotposten

Møtt

SEKRETARIAT

Hanne Ulrichsen

ØVRIGE DELTAKERE

SAKSNR.

NAVN PÅ SAK

VEDLEGG

1/21

Godkjenning av
innkalling og
saksliste

Innkalling
Saksliste

2/21

Godkjenning av
protokoll

Protokoll fra
LRs møte 52020.

3/21

Lofoten De
grønne øyene
2030. Status og
veien videre
v/Prosjektleder
Hanne Ulrichsen

BEHANDLING/VEDTAK

-

Vedtak:
Innkalling og saksliste
godkjent. Ingen saker til
eventuelt.

Vedtak:
Protokoll godkjent.

Vedtaksdokumentet er nå
politisk behandlet og
godkjent av
kommunestyrene for alle 6
kommunene i Lofoten.
Ordfører i Moskenes
kommune viste til at det i
behandlingen i
kommunestyret var kommet
merknad om tittel på

programområde 4
"Utslippsfritt kystfiske
2

(fra kyst til marked)"- der
det er ønskelig a
programområde 4,5 og 6
har samme tittel, dvs.
lavutslipp.
Vedtak:
Tas til orientering.
Programstyret for prosjektet
bes gjøre en vurdering av
endring av tittelen på
programområde 4, ref.
innspill etter politisk
behandling i Moskenes
kommune.

Sparebank 68
grader NORD.
v/Adm. banksjef
Tor Andre
Grenersen.
Signering av
samarbeidsavtale.

Sparebank 68 grader Nord
signerer samarbeidsavtale
med Lofotrådet for utvikling
av prosjektet "Lofoten De
Grønne Øyene 2030" for
perioden 2021- 2023. Det vil
bli gitt et støttebeløp på kr
500 000,- /år i 3 år.
Banksjefen understreket i
sin innledning at finans er
en del av løsningen for
grønn omstilling. 68 grader
NORD ønsker å ta en tydelig
posisjon og ønske å få grønn
konkurranskraft gjennom å
gå inn som
samarbeidspartner i dette
prosjektet.
Vedtak: Tas til orientering.

4/21

Klimaplanarbeid I
kommunene
(Budsjett/regnska
p/utslippsmål)
v/Lofotrådets
klimarådgiver
Ingrid Myklebust

Lofotrådets klimarådgiver
redegjorde for Lofotrådets
søknad til KLIMASATS der
det søkes om 2 millioner kr
til å styrke klimakrav i
offentlige anskaffelser. Hun
orienterte vudere status i
utslipp og skisserte prosess
og hvilke mål som bør settes
fremover av kommunene.
EKsempelvis har både
Nordland FYlkeskommune
og Bodø kommune satt seg
et mål om 60% kutt i utslipp
innen 2030. Rana kommune
har satt et mål om 40%
reduksjon innen 2030. Det
er viktig at Lofotrådet og
kommunene nå får satt en
tidslinje for klimaregnskap,
klimabudsjett og utslippsmål
og dette bør være på plass
før sommeren.
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Vedtak:
Tas til orientering.
5/21

Nasjonal
Transportplan
(NTP) oversendes
Stortinget for
behandling 17
mars. Orientering
om Lofotrådets
arbeid v/Leder
Remi Solberg

Nasjonal Transportplan
(NTP) oversendes
Stortinget for behandling
17 mars. Lofotrådet har
et meget godt samarbeid
med næringsforeningene.
Det er gjennomført over
50 ulike møter med
eksempelvis NFK,
Nordlandsbenken,
Samferdselskomiteen,
møte med de ulike
politiske fraksjonene på
Stortinget samt en lengre
liste med andre
alliansepartnere som
ordførerne og
næringsforeningene
følger opp for å
posisjonere Lofoten. Det
kunnskapsgrunnlaget
som er laget til NTP
foreslås omdelt til
kommunestyrerepresenta
ntene I Lofoten. VIktig at
Lofotens synspunkter
følges opp politisk etter
17 mars og frem til
behandling og vedtak I
Stortinget senere våren
2021.
Vedtak: Tas til
orientering.

6/21

- UIT v/PRofessor
Yngve Birkelund

UIT orienterte om deres
arbeid med testing og
utviklingen med Elfly,
samarbeidet til UNiversity of
Tromsø school of aviation
(UTSA) som er en 3-prig
masterutdanning for piloter.
Det er 24 aktive flyplasser i
Nord-Norge, der det
potensielt kan benyttes elfly
på sikt.

- Widerøe v/Chief
Strategy Officer
Andreas KollbyAks.

Widerøe orienterte om at
luftfarten bare slipper ut 2
% av verdens CO2, nye fly
slipper ut 80% mindre co2
per passasjerkilometer.

Grønt
kompetanspåfyll:
ELFLY/Infrastrukt
ur/ Teknisk
handlingsrom for
Lofoten v/
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Norge er i front på
elektrifisering og WIderøe
planlegger fortsatt å bytte
ut sin flyflåte innen 2030 og
ønsker åposisjonere seg i
dette markedet. Foreløpig
går utviklingen mer i retning
av reduksjon avb utslipp
heller enn
lavutslipp/nullutslipp.

Vedtak:
tas til orientering
7/21

8/21

Presentasjon av
filmprosjekt om
Querinis liv på
Røst "Il Viaggio"

Vedtak:

Eventuelt:

Vedtak:
Tatt til orientering.

Tas til orientering.

Møtet avsluttet kl. 1200.

Lofoten 12.03.2021
_____________________
Remi Solberg
Leder
Denne protokollen er elektronisk godkjent XX.XX.2021 og har derfor ikke signatur.
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