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Oppsummering

Oppsummering
§ 1.

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

Fiskeri og marine næringer er vesentlige i vår region. I år har spesielt framtidig kvotepolitikk
og reguleringer stått på agendaen. I juni sendte Lofotrådet inn uttalelse om forslag til
strukturering av sjarkflåten. Der sa Lofotrådet nei til strukturering for båter under 11 meter.
Gode tiltak for rekruttering av unge folk inn i fiskeriene er et annet viktig punkt for Lofotrådet.
Vi har tidligere bedt om å få en stortingsmelding om temaet, og den er varslet i 2019.

Turisme som samfunnsbygger
Reiselivet er i en rivende utvikling, og Lofoten står sterkt som merkevare. Samtidig merkes
nå en begynnende slitasje, både på natur og folk. Skal Lofoten utvikle seg videre som
destinasjon må vi finne bærekraftige måter å håndtere det på. Gjennom TestLab Lofoten
ønsket Lofotrådet å utforske mulighetene som ligger i bruk av digitale plattformer.

§ 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.

Destinasjon Lofoten har introdusert «reiseliv som samfunnsbygger» og driver flere større
utviklingsprosjekt med det som utgangspunkt. Lofotrådet er med som samarbeidspartner.

Kunnskap, forskning og utvikling
Utdanning og kompetanse sammen med forskning blir stadig viktigere for utvikling av
næringsliv og samfunn. Lofotrådet vil bidra til økt og koordinert satsing på dette området, og
har jobbet med det over lang tid.
En arbeidsgruppe presenterte i våren 2018 forslag til etablering av Lofoten kunnskapspark.
Endrede rammebetingelser satte en stopper for etableringen slik den var foreslått, og det
arbeides videre med alternative måter å utvikle robuste utviklingsselskap i regionen.
Samtidig som vi trenger forskning, sitter vi som bor her ofte med følelsen av å bli forsket på
og ikke med. Lofotrådet vil bidra til mer forskning hvor både innbyggere og næringsliv er
aktive medspillere. Det gjør vi blant annet gjennom å etablere samarbeid med universitet og
forskningsinstitusjoner. I 2018 har vi inngått samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske
universitet, og er i dialog med Nord universitet om det samme.

Strategi for Lofotrådet
Lofotrådet har i 2018 intensivert arbeidet med å utarbeide en overordnet langsikt
strategiplan fram mot 2030. Representanter fra ungdomsrådene i regionen deltok i
Lofotrådets møte i oktober, med en felles workshop ledet av ungdommene selv. De utfordret
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Oppsummering
medlemmene i rådet med spørsmålet «Hvor er Lofoten når det er vi som skal styre?». Gode
diskusjoner og engasjerte unge og voksne var med å sette retning på arbeidet. Målet er å
vedta strategi for Lofotrådet i løpet av våren 2019.

Eivind Holst
leder av Lofotrådet 2017 - 2019
12. april 2019
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Representanter
Politiske representanter
§ 7.
Lofotrådet er et
konsensusorgan
hvor
beslutninger om
uttalelser,
oppstarting av
tiltak etc. fordrer
enstemmighet.

Lofotrådet er satt sammen av tre politiske representanter fra hver av medlemskommunene. I
tillegg møter rådmenn fra hver kommune. Alle har tale- og forslagsrett i rådet, men kun
ordførerne har stemmerett.

Kommune

Ordfører

Varaordfører

Opposisjonsleder

Vågan

Eivind Holst (H), leder

Frank Johnsen (Sp)

Lena Hamnes (Ap)

Røst

Tor Arne Andreassen
(Ap), nestleder

Lisa Jørgensen

Hanne Ødegård

Værøy

Dagfinn Arntsen (Krf)

Hege Sørli

Susan Berge
Kristiansen

Moskenes

Lillian Rasmussen
(Bygdelista)

Laila Jusnes
Kristiansen (Ap)

Bjørn Eirik Larsen

Flakstad

Hans Fredrik Sørdal
(Ap)

Einar Benjaminsen (

Cecilie Johnsen

Vestvågøy

Remi Solberg (Ap)

Anne Sand (Sp)

Thomas Elvebakk (H)

Arbeidsutvalget (AU)
I Arbeidsutvalget møter alle ordførerne. Arbeidsutvalget er vedtaksført, når 4 medlemmer er
til stede. Leder i rådmannsutvalget har møte, tale og forslagsrett i arbeidsutvalget.
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Rådmannsutvalget
Kommune

Rådmann

Vestvågøy

Kjell Idar Berg, leder

Vågan

Tommy Stensvik, nestleder

Røst

Inge Albriktsen

Flakstad

Erling Sandnes

Moskenes

Per Sperstad/Steinar Sæterdal (fra nov 2018)

Værøy

Hege Tangen Christensn

Øvrige råd og utvalg
Midtre-Hålogaland Regionforum
Eivind Holst, Vågan
Tor Arne Andreassen, Røst

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

Frits Blix Hansen, Vågan

Vara

Terje Wiik, Vestvågøy

Karrieresenteret i Lofoten – styrerepresentanter
Medlem

Eivind Holst, Vågan

Vara

Frank Johnsen, Vågan

Eva Karin Busch, Vestvågøy

Stein Iversen, Flakstad

Janne Hovland, Vestvågøy

Atle Smedsund, Vestvågøy

Vannregionutvalget i Nordland – regionrepresentant
Remi Solberg, Vestvågøy

Referansegruppen for ferge- og hurtigbåtutvalg i Nordland
Medlem

Eivind Holst, Vågan

Referansegruppe – utredning ny lokalisering helikopterbase Midtre
Hålogaland
Medlem

Remi Solberg, Vestvågøy
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Flyplassutvalget i Lofoten
Medlem

Eivind Holst, Vågan

leder

Remi Solberg, Vestvågøy
Tor Arne Andreassen, Røst
Dagfinn Arntsen, Værøy
Asbjørn Magne Grebstad, Avinor
Torbjørn Ollestad, Vågan kommune
Kjell Idar Berg, Vestvågøy kommune
Tor Henriksen, Vågan næringsforening
Håvard Horn, Vestvågøy næringsforum
Elisabeth Dreyer, Destinasjon Lofoten

Referansegruppe Hålogalandsveien
Eivind Holst, Vågan
Hans Fredrik Sørdal, Flakstad

Museum Nord – representant i Rådet
Lillian Rasmussen, Moskenes

ordfører i Rådet

Regionalt politiråd Nordland
Medlem

Lillian Rasmussen, Moskenes

Felles styringsgruppe – Merket for bærekraftig destinasjon og
stedsmerkevareprosjektet «Jakten på Lofoten»
Begge prosjekter eies av Destinasjon Lofoten
Medlem

Lillian Rasmussen, Moskenes
Kjell Idar Berg, Vestvågøy kommune, rådmannsutvalget

Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset (OSO)
Medlem

Jan Hakon Juul, Vågan (valgt i 2017 for 4 år)
Nils Olav Hagen, Vestvågøy (valgt i 2017 for 4 år)

Vara

Solveig Nilsen, Flakstad
Heidi Wiik, Vestvågøy
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Møter
Lofotrådet
Lofotrådet var samlet til 5 ordinære møter i 2018 og behandlet 63 saker.
•

22.februar

Nusfjord, Flakstad

•

26.april

Å, Moskenes

•

20.- 21. juni

Værøy

•

18.oktober

Leknes, Vestvågøy

•

12. – 13. desember

Kabelvåg, Vågan

Som en del av møtene, inviteres både næringsliv og offentlige virksomheter til å orientere
om saker eller prosjekter.

Fra konsert med Værøy damekor, under Lofotrådets møte på Værøy i juni.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har hatt 6 ordinære møter i løpet av året, enten som fysiske møter eller som
telefonkonferanser. Arbeidsutvalget har behandlet i alt 61 saker, 5 av sakene er behandlet
pr epost.
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Møter
Andre møter, seminarer og konferanser
Nordlandskonferansen – 23. – 24.januar – Bodø
Nordlandskonferansen i Bodø er blitt et møtepunkt for aktører fra Lofoten, hvor man samles
og drøfter ulike saker og problemstillinger. I 2018 var tema «fra tonn til kroner» - økt
verdiskaping i Nordland.

Transportløsninger i Lofoten og Vesterålen – politiske samrådingsmøter
Avinor utreder framtidig lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Statens vegvesen er
samarbeidspart, og ser parallelt på valg av vegløsninger. Lofotrådet med alle ordførerne i
regionen var i 2018 invitert til 3 møter i 2018:
•

7. februar – Leknes

•

22.august – Sortland

•

1. november – Svolvær

Konklusjoner med anbefaling av løsning planlegges lagt fram høsten 2019.

Møte med Nordlandsbenken – 21.mars – Oslo
Lofotrådets arbeidsutvalg møtte representanter fra «Nordlandsbenken». Saker knyttet til
samferdsel, fiskeri, reiseliv og beredskap var blant det som ble drøftet.

Tørrfiskkonferansen – 4.mai – Svolvær
Ordfører Eivind Holst representerte Lofotrådet i Tørrfiskkonferansen 4. mai 2018 i Svolvær.
Konferansen finner sted årlig og arrangeres av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfinansiering
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Møter
Delegasjonsreise til Zhejiang, Kina – 22. – 24.mai
Tor Arne Andreassen representerte Lofotrådet under Nordland fylkeskommunes
delegasjonsreise til Zhejiang-provinsen i Kina. Lofotrådet har sammen med Vesterålen
regionråd inngått samarbeidsavtale med Zhoushan kommune i Zhejiang. Besøk til
øykommunen Zhoushan var en del av programmet.

Stortingets transport – og kommunikasjonskomité – 24. mai – Borg
Lofotrådet møtte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité under deres reise i nordre
Nordland i mai. Leder av Lofotrådet, Eivind Holst, var vertskap under møte på Borg i
Vestvågøy.

Besøk fra Zhejiang, Kina – 3.september – Svolvær
Eivind Holst var vertskap for møte med offisiell delegasjon fra Zhejiang-provinsen på
rådhuset i Svolvær. Temaene det var fokusert på var reiseliv, språk og marin forsøpling.
Innledninger ved Ann-Helen Ernstsen fra nasjonalt marint senter, Kjersti Eline Tønnessen
Busch, daglig leder i SALT og medlem i Marine Recycling Network, Hugo Bjørnstad, rektor
ved Aust-Lofoten videregående skole og Vegeir Selboe, markedsansvarlig i Destination
Lofoten.
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Møter
Fiskerikonferansen – 11.september – Leknes
Remi Solberg, Vestvågøy og Tor Arne Andreassen, Røst deltok på årets fiskerikonferanse i
regi av Vestvågøy næringsforum og OPUS Lofoten. Årets tema var «Hvordan utvikle og
styrke lokal verdiskapning, inntjening og sysselsetting i en av Norges viktigste
fiskeriregioner?» Stortingspolitikerne Johnny Finstad (H) fra Vestvågøy og Cecilie Myrseth
(Ap) holdt innlegg.

Seminar pilotprosjekt Besøksforvaltning – 12.september – Svolvær
Nordland fylkeskommune arrangerte arbeidsseminar om helhetlig besøksforvaltning. Eivind
Holst, Vågan deltok. (sett inn lenke)

Hardanger regionråd – 9.oktober - Svolvær
Leder av Lofotrådet, Eivind Holst, møtte Hardangerrådet i Svolvær. I møtet drøftet
representantene fra begge regionråd felles utfordringer, spesielt rundt reiseliv og
besøksforvaltning.
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Møter
Fylkesrådet i Nordland – 8.november- Bodø
Dialogmøte med hele fylkesrådet i Nordland. Møtet fant sted i Bodø, og alle 6 ordførere
deltok. Tema som ble tatt opp var endring i økonomi for Nordland fylkeskommune, nye
oppgaver til fylkeskommunen gjennom regionreform, samferdsel og spesielt vegpakke
Lofoten, nærings- og samfunnsutvikling med fokus på kompetanse, forskning og utvikling.
Besøksforvaltning, reiseliv og samarbeid med Kina var også på dagsorden.

Agenda Nord-Norge – 12.- 13.november- Svolvær
Arena Nord-Norge eies av Sparebanke1 Nord-Norge, NHO Nord-Norge og LO i Nord-Norge.
Konferansen samler hvert år nærings- og samfunnsaktører fra hele landsdelen. Årets
konferanse gikk av stabelen i Svolvær. Tema var «Vi og havet» - identitet, verdiskaping og
miljø. Eivind Holst, Vågan innledet som vertskommune. Remi Solberg, Vestvågøy og Hans
Fredrik Sørdal, Flakstad var øvrige deltakere fra Lofotrådet.

Møte med fylkesråd for utdanning – 21.november - Leknes
Hele Arbeidsutvalget møtte fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen på Meieriet kultursenter
på Leknes. Kompetanse, utvikling og innovasjon stod på dagsorden. Drøfting rundt
kompetansestrategi for Nordland og styrking av kompetanse- og utviklingsmiljøene i Lofoten.

Konferansen «Kyst, fisk og framtid» - 22.november - Tromsø
Dagfinn Arntsen, Værøy og Tor Arne Andreassen, Røst deltok. Tema for konferansen var
utviklingen av norsk fiskerinæring, spesielt kystflåten og framtidig politikk. Bakgrunnen for
konferansen og tema var den varslede stortingsmeldingen om framtidas kvotepolitikk som er
varslet våren 2019. Arrangører: Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
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Møter
Offisiell åpning av Nasjonalt senter for Marint Miljø – 10.desember - Svolvær
Nasjonalt senter for Marint Miljø ble offisielt åpnet i Svolvær av samferdselsminister Jon
Georg Dale. Eivind Holst var tilstede som ordfører i Vågan og som leder av Lofotrådet.
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Prosjekter og øvrige aktiviteter
Reiseliv og besøksforvaltning
TestLab Lofoten
TestLab Lofoten ble initiert av Lofotrådet høsten 2017, etter dialog med PwC, og
gjennomført i 2018. Prosjektets målsetting er å gi informasjon om infrastruktur på digitale
plattformer, samt å teste former for frivillige betalingsløsninger. Bakgrunnen var stort trykk
både på natur og mennesker i deler av Lofoten, på grunn av økning i antall besøkende og
deres ønske om å naturopplevelser. Hovedaktiviteten fant sted i april da de ble invitert til
heldags seminar om digitale tjenester og verktøy. Representanter far Google, Vipps og
AISPOT bidro til programmet. Seminaret samlet over 80 deltakere fra reiselivsbedrifter,
forvaltning, politikk i tillegg til teknologibedriftene som presenterte produkter og tjenester.
PwC har utarbeidet en rapport om prosjektet med forslag til videre oppfølging og utvikling.
Pga manglende finansiering er ikke prosjektet videreført i full skala. Arbeidsutvalget i
Lofotrådet evaluerte prosjektet i november. Prosjektet i opprinnelig form avsluttes og videre
oppfølging av felles og egne tiltak følges opp av rådmannsutvalget.
Prosjektet er finansiert med støtte fra Sparebank1 Nord-Norge.

Merket for bærekraftig reisemål – Destination Lofoten
Destination Lofoten er i gang med sertifisering av Lofoten som bærekraftig reisemål.
Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og for å bli sertifisert må Lofoten som reisemål
svare på en rekke kriterier. Det viktigste med ordningen er å sette fokus på prinsipper for
bærekraft og hvordan de skal utøves. FN’s bærekraftsmål ligger til grunn for ordningen og
kriteriene. I tillegg til reiselivet, er kommunene viktige partnere for å lykkes. Lofotrådet sitter i
styringsgruppa for prosjektet, og er også orientert om framdrift og utfordringer i løpet av året.
Destinasjon Lofoten har som en følge av arbeidet med sertifiseringen valgt å legge UNWTO
sine prinsipper for bærekraftig reiseliv til grunn for sin drift, og har igangsatt et eget prosjekt
for å utvikle organisasjonen i tråd med det. Begge prosjekter fortsetter inn i 2019. De
finansieres med midler fra Innovasjon Norge og egne midler.

Stedsmerkevareprosjektet «Jakten på Lofoten» - Destination Lofoten
Lofotrådet har gjennom flere år arbeidet med å ivareta og utvikle Lofoten som merkevare.
«Jakten på Lofoten» er navnet på stedmerkevareprosjektet for Lofoten. Prosjektet initiert av
Lofotrådet etter en mulighetsstudie gjennomført av Snøhetta arkitekter i 2014 kalt Lofoten
2030. Eierskapet ble i 2015 overført til Destination Lofoten og SALT er prosjektleder.
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Prosjektet har som må å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted, ved å formidle de
egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionene. Etter kunnskapsinnhenting i
2017, har prosjektet i 2018 gått videre på å definere hva Lofoten som sted har av spesielle
kvaliteter. Det er gjort veivalg underveis ved å fokusere spesielt på bostedsattraktivitet. Å
styrke bostedsattraktiveten ved å involvere folkene i regionen vil sikre både økt trivsel hos
de som allerede bor her og samtidig gjøre stedet attraktivt for tilbakeflyttere og tilflyttere. En
befolkning som trives vil framsnakke lokalsamfunnet sitt og bli ambassadører for Lofoten. De
som bor i Lofoten blir troverdige representanter for selve stedsmerkevaren, og omdømmet til
regionen.
Det er i løpet av høsten etablert en felles styringsgruppe for prosjektene «Merket for
bærekraftig reiseliv» og «Jakten på Lofoten» for å bedre koordinering og samtidig hente ut
gjensidig kunnskap og merverdi underveis i prosjektene.
«Jakten på Lofoten» har også samarbeidet med kommuner som har arbeidet med
utarbeiding av samfunnsplandel av sine kommuneplaner om aktiviteter og workshops for
innbyggerne.
Prosjektet fortsetter i 2019. Som del av prosjektet ligger det også mål om å utvikle en visuell
identitet til formidling av Lofoten som bo- og arbeidssted, gi retningslinjer som kan benyttes
til stedsutvikling i regionen, utvikle en felles nettbasert informasjonskanal og utvikle
forretningsmodell for videre drift.

Kultur og næring
Bergkunst – Klang av oldtid
Ensemblet Klang av Oldtid gjennomførte turne med tre konserter i Lofoten sommeren 2018:
onsdag 27.6 – Værøy gamle kirke, Værøy
Fredag 29.6 – Lofotr Vikingmuseum, Borg, Vestvågøy.
Lørdag 30.6 – Lofotodden, Å, Moskenes
Lofotrådet var samarbeidspart i prosjektet sammen med Vestvågøy historielag og lokale
arrangører på Værøy og i Moskenes. Klang av Oldtid spiller på autentiske instrumenter med
lurer iblandet elektroniske element. Responsen fra publikum var svært god. Nordland
fylkeskommune bidro med finansiering av prosjektet.
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Tørrfiskfestival
Lofotrådet har tatt initiativ til et forprosjekt for å etablere en regional festival for tørrfisk.
Tørrfisk fra Lofoten har fått betegnelsen som «geografisk beskyttet produkt» i Europa, og er
et historisk unikt matprodukt fra vår region. Målet er økt verdiskaping gjennom et årlig felles
arrangement som koordinerer aktivitet, kultur og næring. Nordland fylkeskommune har
bevilget midler til forstudien. I 2018 har det vært noen innledende aktiviteter. Prosjektet
fortsetter i 2019 med konkretisering av organisering og innhold.

Kommunikasjon og samferdsel
Samfunnsøkonomisk analyse av innkorting av reisetid langs E10 Svolvær –
Leknes
Lofotrådet ønsker å få utredet samfunnsmessig effekt av redusert reisetid mellom
regionsentrene Svolvær – Leknes (LR-sak 37/18). Mål for prosjektet er å styrke
kunnskapsgrunnlaget for valg av trasé ved utbygging av E10 gjennom Lofoten. Nordland
fylkeskommune bidrar til finansieringen

Ambulansehelikopterbase i Midtre- Hålogaland – ny lokalisering
Luftambulansetjenesten HF skal finne ny permanent base for ambulansehelikoptertjenesten
i Midtre Hålogaland. Bakgrunnen er at Avinor kan ikke lenger tilby tomt for ny base inne på
Harstad/Narvik lufthavn Evenes på grunn av miljøgifter i grunnen. Lofotrådet følger opp
arbeidet for å sikre et best mulig tilbud for innbyggerne i regionen. Remi Solberg, Vestvågøy
er oppnevnt til å sitte i referansegruppa for arbeidet.

Miljø og samfunnsberedskap
Cruise-beredskap i Lofoten
Arbeidet med å klarlegge hvordan kommunene skal kunne løse sine oppgaver ved en ulykke
med cruiseskip ble fullført høsten 2018. Resultatene foreligger i to rapporter. Lofotrådet har
vært prosjekteier, Vestvågøy kommune har stått bak søknad til Fylkesmannen, og praktisk
gjennomføring med prosjektledelse. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med en
representant for hver kommune. Arbeidet følges opp med utarbeidelse av evakueringsplaner
for hver kommune. Oppfølgingsplan av ROS-analyse, plan for befolkningsvarsling og
evakuering, samt plan for krisekommunikasjon planlegges også som en del av det samme
prosjektet, og med samme organisering som tidligere.
Prosjektet er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Nordland og kommunale
egenandeler.
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CleanUp Lofoten
Prosjektet har fokus på forebygging og rydding av marint avfall, og består av mange ulike
tiltak av ulik størrelse. Prosjektet eies av Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS) og Lofotrådet.
Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet har støttet prosjektet økonomisk. LAS ivaretar
prosjektledelelsen med Monica Kleffelgård Hartviksen som prosjektleder. Prosjektet har
gode resultater og fortsetter etter planen fram til 2020.

Kompetanse, forskning, utvikling og innovasjon
Lofoten kunnskapspark
Lofotrådet har engasjert seg i løsninger for å styrke kompetansebygging og -utvikling i
regionen. Kompetanse vil bli en konkurransefaktor og viktig for framtidig verdiskaping. Bygd
på et vedtak fra Lofotrådet i 2017, har en arbeidsgruppe arbeidet videre med realisering av
en forsknings- og utviklingsinstitusjon bygd på «kunnskapspark»- modellen. Forslag til
prospekt ble presentert for Lofotrådet våren 2018. Endrede rammebetingelser gav ikke
grunnlag for å gå videre med opprinnelig modell og det arbeides videre med alternative
måter å utvikle robuste utviklingsselskap i regionen.

ForKommune Lofoten 2030
ForKommune Lofoten 2030 er et forprosjekt for å identifisere og belyse konkrete utfordringer
for innovasjon i Lofoten. Kartleggingen som er gjort skal berede grunnen for økt
forskningsvirksomhet med og i Lofoten og økt tilgang til finansiering gjennom ulike
forskningsprogram. Gjennom workshops og møter har prosjektet invitert og involvert
utviklingsaktører fra det offentlige, det private næringsliv i Lofoten, fag- og
interesseorganisasjoner.
Ansvarlig søker og prosjekteier er Flakstad kommune. Prosjektet er forankret i Lofotrådet
med samarbeidende kommuner og fagmiljø som partnere. Prosjekt- og arbeidgruppe har
bestått av: Kurt Atle Hansen, næringssjef Flakstad kommune – prosjekteier, Berit
Kristoffersen, Universitetet i Tromsø – prosjektleder, Haakon Walnum – prosessleder, Brigt
Dale / Karin Marie Antonsen – Nordlandsforskning, Sigve Olsen – Lofoten Matpark (nå
næringssjef i Vestvågøy kommune), Are Johansen – Norsk Landbruksrådgivning.
Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådets program FORKOMMUNE som skal gjøre
kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer gjennom forskningstøttet
innovasjon i kommunesektoren.

Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø
Lofotrådet signerte i oktober samarbeidsavtale med UiT – Norges arktiske universitet.
Hovedmålet med avtalen er å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til
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Prosjekter og øvrige aktiviteter
gjensidig vekst og utvikling. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med
konkretisering av handlingsplaner og prosjekt. Fra Lofotrådet sitter leder av rådet, ledere i
næringsforeningene og leder i RKK.

side 16

Uttalelser

Uttalelser
Lofotrådet har vedtatt 6 uttalelser på høringer og i forbindelse med andre aktuelle saker i
løpet av året.

Sak nr

Tittel

Mottaker

AU13/18

Endring i flyrutetilbudet i Lofoten

Samferdselsdepartementet

LR24/18

Regionreformen - desentralisering av oppgaver
fra staten til fylkeskommunene

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

LR25/18

Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem

Nærings- og
fiskeridepartementet

AU48/18

Regional utviklingsplan 2035 – Helse Nord

Helse Nord

LR51/18

Planprogram – regional plan for klima og miljø

Nordland fylkeskommune

LR55/18

Uttalelse fra Lofotrådet i forbindelse med
søknad om tilskudd til inkubator Lofoten og
Vesterålen

Kunnskapsparken Bodø
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Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget har hatt 8 ordinære møter, og har hatt 48 saker oppe til behandling.
Sekretariatsleder deltar i møtene som sekretær for utvalget.
Rådmannsutvalget er styre for RKK Lofoten, med rådmann i Vågan, Tommy Stensvik som
leder. Leder i rådmannsutvalget, Kjell Idar Berg, er medlem i rådmannsutvalget i Nordland
Rådmannsutvalget har tatt opp saker av felles interesse på tvers av kommunegrensene, og
også arbeidet med muligheter for konkret samarbeid om utviklingsarbeid og
oppgaveløsning. I tillegg har rådmannsutvalget arbeidet med forberedelse og oppfølging av
saker fra Lofotrådet.
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Administrasjon

Administrasjon
Administrasjon har bestått av 2 stillinger:
Sekretariatsleder i 100% stilling og merkantil stiling i 20%. Sekretariatsleder Kjell Furu gikk
over i annen stilling 1. mai, men bidro på timebasis i en overgangsfase til ny
sekretariatsleder var på plass. Randi Lervik tiltrådte som sekretariatsleder i engasjement
medio august.
Lena Veronika Stahl gikk også over i annen stilling fra september, og stillingen har stått
vakant siden da.
Det er avholdt internmøter hver 14. dag så lenge det har vært flere ansatte i sekretariatet.
Administrasjon har i tillegg jevnlige møter med leder av Lofotrådet.
Det er ikke registrert sykdom eller fravær av betydning. Lofotrådet er tilknyttet Vest-Lofoten
HMS og arbeidsmiljøet betegnes som godt.
Vestvågøy kommune er vertskapskommune, og Lofotrådet har sine kontorer i rådhuset på
Leknes.
Vestvågøy kommune leverer regnskap- og økonomitjenester. Kommunerevisjon i Lofoten
reviderer regnskapet.
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