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Lofotrådet
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

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

Lofotrådet:
Hans Fredrik Sørdal (Ap), leder), ordfører i Flakstad kommune
Eivind Holst (H), nestleder, ordfører i Vågan kommune
Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy kommune
Dagfinn Arntsen (Krf), ordfører i Værøy kommune
Lillian Rasmussen (Bygdelista), ordfører i Moskenes kommune
Tor-Arne Andreassen (Ap), ordfører i Røst kommune

Kontakt med aviser og media er sentralt for ordførere og innbyggere.
Leder Hans Fredrik Sørdal intervjues av journalist Magnar Johansen i Lofotposten

Lofotrådets årsmelding 2016

1

Øvrige representanter i Lofotrådet:
Varaordførere:
Einar Benjaminssen
Laila Jusnes Kristiansen
Frank Johnsen
Lisa Jørgensen
Hege Sørli
Anne Sand

Flakstad
Moskenes
Vågan
Røst
Værøy
Vestvågøy

Opposisjonsledere:
Cecilie Johnsen
Bjørn Erik Larsen
Lena Hamnes
Rune Ellingsen
Susan Berge Kristiansen
Jonny Finstad
Rådmenn:
Erling Sandnes
Per Sperstad
Tommy Stensvik
Arne Kvensjø
Frank Hansen
Kjell Idar Berg

Flakstad
Moskenes
Vågan
Røst
Værøy
Vestvågøy

Flakstad
Moskenes
Vågan
Røst
Værøy
Vestvågøy

Rådets møter er åpne.

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 (personlig vararepr.)

Representant i Vannregionsutvalget i Nordland
Johan Weydahl (Vågan kommune)

Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset (OSO)
Jan Håkon Juul, Vågan
Nils Olav Hagen, Vestvågøy
vara: Solveig Nilsen, Flakstad,
Heidi Wiik, Vestvågøy
Kari Løfgren, Vågan
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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
Ordfører Eivind Holst, nestleder
Asbjørn Magne Grebstad, Avinor
Johan Weydahl, Vågan kommune
Nils Kaltenborn, Vestvågøy kommune
Ragnhild Ørnes, Vågan næringsforening
Elisabeth Dreyer, Destinasjon Lofoten
Håvard Horn, Vestvågøy næringsforum
Ordfører Tor Arne Andreassen, Røst Kommune
Ordfører Dagfinn Arntsen, Værøy kommune

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
Arne Kvensjø, rådmann i Røst kommune (tok over etter Randi Gregersen høsten 2016)
Prosjektleder er Jan Dag Ottemo, IT sjef i Vågan

Representasjon i Midtre Hålogaland Regionforum
Ordfører Hans Fredrik Sørdal, Flakstad, og ordfører Eivind Holst, Vågan

Styringsgruppe for Strategisk næringsplan i Lofoten - Lofoten næringsforum
Ordfører Remi Solberg, Vestvågøy
Deltakelse i «Referansegruppen for Hålogalandsveien» – Statens vegvesen
Ordfører Hans Fredrik Sørdal, Flakstad og ordfører Eivind Holst, Vågan

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 den 19. mai 2016.
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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 nordlge
regionrådene)

Politireform - Representasjon regionalt
Lillian Rasmussen er Lofotrådets representant i arbeidet med Nær-Politireform i Nordland.

Lofotvei AS
Lofotvei AS ble etablert med sikte på å være aktør og operativ enhet i forbindelse med utbygging av
veinettet i Lofoten. Selskapet har adresse i Vågan.
Eiere:
Moskenes kommune
Flakstad kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune
Sum

150 aksjer
185 aksjer
1450 aksjer
1215 aksjer
3000 aksjer

5,00%
6,16%
48,33%
40,50%
100,00%

Styre:
Ordfører Hans Fredrik Sørdal, styreleder
Ordfører Eivind Holst, nestleder
Ordfører Remi Solberg, styremedlem
Ordfører Lillian Rasmussen, styremedlem

Lofotrådets sekretariat er administrasjon for selskapet og regnskap føres av Adwice AS
Lofotvei AS har levert uttalelse til arbeid med Nasjonal transportplan og styret hadde møte med
Samferdselsdepartementet om saken i desember 2016.
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2. Møter i 2016
Lofotrådets møter 2016
Lofotrådet var samlet til 4 ordinære møter og ett ekstraordinært møte i 2016 og behandlet 70 saker.
•
•
•
•
•

21. april Leknes, Vestvågøy (Årsmøte)
15.-16.. juni, på Værøy
20. oktober i Moskenes
10. november Leknes, Vestvågøy (Ekstraordinært)
14.-15. desember i Henningsvær, Vågan

Det ekstraordinære møtet i november behandlet en rekke uttalelser i forbindelse med høringer.

Statistikk:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Antall
møter
6
6
7
6
5
4
4
5

Antall
saker
82
75
79
78
78
54
62
70
Michelle Skog Johansen fra kulturskolen i Vestvågøy spilte for
Lofotrådet i forbindelse med åpningen av møtet 21. april i
kommunestyresalen i Vestvågøy.

Lofotrådet hadde satt fokus på videregående opplæring og frafall i forbindelse med møtet i Moskenes 20. oktober.
Assisterende rektor Christian Gravem orienterte.
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Fra Lofotrådets møte i april 2016, Rådhuset i Vestvågøy

Politiet orienterte Lofotrådet i møte på Værøy om pågående reformarbeid og status for Lofoten.

Fra Lofotrådets desember-møte i Henningsvær

Årsavslutning for Lofotrådet er i forbindelse med desember møtet, ordførere og politikere tar ledelse og bidrar også i
uformelle samlinger!
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Arbeidsutvalget (AU)
Det er holdt 3 møter i AU i 2016:
10. april i Vestvågøy, ett telefonmøte 28. september og ett møte 25. november i Vågan.
I AU møter alle ordførerne, samt leder av Rådmannsutvalget. AU har behandlet 29 saker.

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 fremmer 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. Uformelle samtaler og
saker drøftes underveis.

Lofotrepresentanter for politikk, utvikling og næring møtes uformelt i forbindelse med Nordlandskonferansen

Møte med Fylkesrådet
Hans Fredrik Sørdal og Eivind Holst møtte Fylkesrådet 16. november 2016 i Bodø. Lofotrådet har
invitert Fylkesrådet til å komme til Lofoten i 2017.

Kommunereform
Kommunene i Lofoten har arbeidet med Kommunereformen, i litt ulike sammenhenger. Røst og
Værøy har sterkt ønske om å fortsette som egen kommune, eventuelt ha et tettere administrativt
samarbeid med Salten/Bodø. Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Værøy var i en felles dialog, hvor
også Vågan deltok i enkelte sammenhenger. Etter hvert trakk Vågan seg ut av drøftingene og innledet
et samarbeid med Lødingen.
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Kommunereform var mye diskutert og siste samling var i Moskenes. Ikke alle kommunene deltok i «Lofotprosjektet» bl.a.
valgte Vågan å heller stå alene evt. søke samarbeid med Lødingen og Røst var tett koblet til Bodø/Salten.

Etter folkeavstemminger og vedtak i kommunestyrene var det ingen enighet om sammenslåinger i
Lofoten. Kun Vestvågøy kommune hadde positivt vedtak i kommunestyre om eventuell sammenslåing
i forbindelse med pågående reform prosess.
Fylkesmannen i Nordland innstilte på at Røst og Værøy burde slås sammen med Bodø og at
Moskenes, Flakstad og Vestvågøy burde slås sammen til en kommune.
Det er laget egen rapport for reformprosessen i Lofoten.

Møte med Kommunalkomiteen

Lofotrådet fikk besøk av Kommunalkomiteen og Fylkesmannen i Nordland i september. Mange møtekollisjoner medførte at
det var en noe amputert komite som var i møte med Lofotrådet for å drøfte bl.a. kommunereformen m.v.

Kommunalkomiteen fikk høre mer om Lofotens utfordringer, reformprosessen og ønske om å bestå
som egne kommuner. Fylkesmannen i Nordland Hill Marta Solberg var også på plass.
I løpet av samtalene ble det lagt plan for nytt møte for Kommunalkomiteen på Røst i 2017.
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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, har rådet også vært innom ulike
bedrifter for å se og lære.

Lofotrådet på besøk hos Lofoten Viking på Værøy. Omvisning på et moderne anlegg og orientering om bedriften og
rammevilkår ble gitt i bedriftskantina.

Orientering om Lofoten Viking i en av landets flotteste bedriftskantiner

Møte med Stortingets Næringskomite på Sortland
Nestleder i Lofotrådet Eivind Holst møtte Stortingets Næringskomite 25. februar i et møte på Sortland
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.
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Opplevelse er viktig som produkt i reiselivsnæringen. Klar for kystopplevelse med RIB på Værøy.

«Har du fyr, har du løkte langs di lei?» – Nedlagt fyr på Værøy – alternativ bruk?

Lofotrådet på besøk hos Lofoten Sparebank. Banksjef Werner Martinsen orienterer og viser til økt vekst for banken og at det
er viktig å følge opp lokalt næringsliv for å sikre både bosetting og regional verdiskaping.
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3. Lofotrådets uttalelser
Lofotrådet har i 2016 gitt følgende uttalelser:
Dato
18.02.16
21.04.16
23.06.16
02.09.16
1909.16
10.11.16
14.11.16
14.11.16
30.11.16
21.12.16

Mottaker
Nærings- og fiskeridep.
Nordland fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Nærings- og fiskeridep
Samferdselsdepartementet
Nærings- og fiskeridep
Fylkesmannen i Nordland
Nærings- og fiskeridep
Nordland fylkeskommune
Nordlandssykehuset HF

Tekst/emne
Innretning på Havbruksfondet
Kutt i sjøbasert transport
Anbud flyruter i Nord-Norge
Turistskatt - Pilot
Veipakke Lofoten – Nasjonal transportplan
Høring vedr. Fisketurisme
Kommunereformen – Lofoten, Tvangssammenslåing
Tilbuds- og bearbeidingsplikt for industritrålere
Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer
Stenging for innleggelser ved Psyikatrisk avdeling i
Vesterålen og Lofoten

4. Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget har i 2016 bestått av:
Rådmann Kjell-Idar Berg (leder), Vestvågøy
Rådmann Tommy Stensvik, Vågan
Rådmann Randi Gregersen, Røst (til september) Rådmann Arne Kvensjø (fra september)
Rådmann Frank Hansen, Værøy
Rådmann Erling Sandnes, Flakstad
Rådmann Per Sperstad, Moskenes

Rådmannsutvalget har hatt 4 ordinære møter, og har i 2016 hatt uformelle konsultasjoner i forbindelse
med Lofotrådets møter, samt videreført sine funksjoner som styre for RKK (Regionalt kompetanse
kontor).

Rådmannsutvalget på bedriftsbesøk hos Skarvik verft i Vågan
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Rådmannsutvalget på besøk i Kunnskapsparken Bodø AS

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.

Randi Gregersen deltok i sitt siste Rådmannsutvalgsmøte 24. august, og ble takket av med statuetten «Litt av et kvinnfolk».

5. Administrasjon
Administrasjonen har bestått av to stillinger. Kjell Furu er sekretariatsleder, og Anette Solli var ansatt
som konsulent. Anette Solli forlot stillingen som konsulent for Lofotrådet 9. september for å tiltre ny
stilling, og flyttet med familien til Trondheim.
Lena Veronika Stahl er ansatt i 20% stilling for å ivareta enkelte økonomi- og administrative oppgaver
inntil videre.
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
Næringsfondet var et viktig verktøy for å starte og drifte prosjekter som var interessante og viktige for
regionen. Regionalt næringsfond ble noe uventet avviklet i 2014, og like uventet ble det i desember
gitt en engangsbevilgning (restbevilgning) fra Fylkeskommunen på kr 563.500.
I 2016 er man snart i mål med sluttføring av prosjekter som hadde fått tilskudd og gjennomført
sluttutbetalinger.
Lofotrådet vil ikke opprette et eget nytt programstyre, og vil forestå tildeling fra næringsfondet
fremover.

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.

Drøfting om vegpakke Lofoten, Eivind Holst (t.h.) i samtale med regionveisjef Torbjørn Naimak

Det er gjort betydelig innsats for å få Vegpakke Lofoten med i ny Nasjonal Transportplan.
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Samferdselskonferanse
Lofotrådet var representert på Samferdselskonferanse i Svolvær i september hvor fylkets utfordringer
ble drøftet. Statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Cato Hansen hevdet i sin presentasjon at
«Lofoten har mye godt i vente» uten at dette kunne tid eller tallfestes.

Fra Samferdselskonferansen i Svolvær: Statssekretær Tom Cato Hansen orienterer om arbeidet med ny Nasjonal
Transportplan, og hevdet at «Lofoten har mye bra i vente»

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
ny kryssing av Tjeldsundet må tas inn i første del av utbyggingsprosjektet for «Hålogalandsveien».

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 legge ned Skagen-, Leknes- og Svolvær lufthavner.
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Det er trangt i flere av tunellene i Lofoten. Stor trafikk med busser og vogntog – plass for sykkel?

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.

Fra Lofoten er det
fremhevet:
Gjøre regionen mer/bedre
tilgjengelig
Mer kosteffektiv
transportløsning i regionen
Sikkerhetsutfordringer og
kapasitet ved eventuelle
ulykker/katastrofer
Hensyn til transportbehov
for personell dersom
olje/gass utvinning blir
aktualisert

Direktør i Widerøe Stein Nilsen orienterer Flyplassutvalget i møte 23. juni om anbud
og muligheter/begrensninger for flytilbudet.

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.
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Blir det plass for større fly og økt konkurranse om passasjerene til/fra Lofoten?

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

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.
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Tilrettelegging for boligbygging
Etterspørsel etter gode og rimelige boliger øker. Kommunene regulerer for nye tomtearealer og
Husbanken er en god og viktig støttespiller for å øke tilbud om blant annet utleieboliger i kommunene.
Lave renter og nedbetalingstid opptil 50 år er attraktivt.
Skal kommunene øke innbyggertall så må folk ha et sted å bo…..

Husbanken i Bodø holdt foredrag og oppfordret til samarbeid mellom offentlige og private aktører for å øke boligbygging i
kommunene.

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.
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Terrengsykling kan gi slitasje i utmarka. Noen stier er mer populær enn andre, og hyppig bruk kan medføre større skader

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.
Reiselivsnæringen er internasjonal, og betyr mye for både nasjonal verdiskaping og lokal sysselsetting.
Lofotrådet har gitt innspill i forhold til den nye reiselivsmeldingen, blant annet med ønske om
anledning til å innføre regional turistskatt som skal brukes til å finansiere fellesgoder som fysisk
tilrettelegging i turområder for å begrense terrengslitasje, og for å kunne håndtere søppel/toalettfasiliteter.
Internasjonalt er lokal/regional turistskatt innført som virkemiddel for å legge til rette for, og forvalte
turiststrømmen i områder med stor tilstrømning av turister. Ekstraavgift som turister betaler (curetax)
benyttes til å bedre opplevelsen for den enkelte turist, og til markedsføring av den enkelte
by/destinasjon. 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 i desember Monica Mæland, men fikk ikke gjennomslag for innføring av en
turistskatt i Lofoten.
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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. Prosjektet ble presentert av fylkesråd Mona Fagerås i Lofotrådets
møte i oktober i Moskenes. Fylkeskommunen skal etter hvert gjennomføre møter om saken med alle
kommunene.

«Turistfiske» - Fisketurisme
Det er reaksjoner fra lokalsamfunn og fiskere når det gjelder uttak av fisk knyttet til anlegg som driver
med fisketurisme, og man opplever fravær av regulering og lite kontroll av «turistfiske»-næringen.
Lofotrådet ønsket derfor å se nærmere på omfang av det fisket som turistene utøver under besøk i
Lofoten.
Gjennom Virkemidler for regional FoU og innovasjon («VRI ordningen») i Nordland fylkeskommune
og Norges Forskningsråd fikk Lofotrådet finansiert et forskningsarbeid som i hovedsak ble utført av
Karen Marie Antonsen og Maiken Bjørkan i Nordlandsforskning.
Gjennom et eget arbeidsseminar, hvor også Fiskeridepartementet var representert med statssekretær
Ronny Berg, ble kunnskap delt og en kunne styrke grunnlag for utarbeidelse av nytt regelverk for
næringen.
Eget arbeidsnotat er laget og presentert på nettsiden.

Mange bedrifter som driver med Fisketurisme deltok i seminar som Nordlandsforskning arrangerte for Lofotrådet i
forbindelse med prosjekt «Fisketurisme». Statssekretær Ronny Berg i Næringsdepartementet deltok også, sammen med
forskere og tilsynsmyndigheter.

Lofotrådet utarbeidet egen høringsuttalelse i forbindelse med endring av regelverk.
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Lofoten som reiselivsdestinasjon i dag og i framtida
-turistens perspektiv
Gjennom Virkemidler for regional FoU og
innovasjon («VRI ordningen») i Nordland
fylkeskommune og Norges Forskningsråd
fikk Lofotrådet finansiert et forskningsarbeid
knyttet til Lofoten som reiselivsdestinasjon i
dag og i framtida, og da sett i «turistens
perspektiv».
Prosjektet ble gjennomført med intervju av
over 1000 respondenter av forskerne Mette
Ravn Midtgard i SINTEF Nord og Berit
Kristoffersen ved Universitetet i Tromsø, i
samarbeid med Lofotrådet.
Intervjuene ble gjort på fergestrekningen
Lofoten-Bodø.
Sluttrapporten ble presentert og levert i
desember, og konkluderer i hovedtrekk blant
annet med at turistene finner Lofoten
forlokkende, de vil gjerne komme igjen, de er
betalingsvillige og de synes ikke at det er for
mange turister i Lofoten.

Nor-Fishing i Trondheim
Røstkommune gikk sammen med lokale bedrifter for å delta på Nor-Fishing med egen stand.
Lofotrådet var representert med ordfører Tor-Arne Andreassen og ordfører Eivind Holst sammen med
sekretariatsleder Kjell Furu.
Nor-Fishing standene var godt besøkt og man fikk drøftet ulike fiskeripolitiske spørsmål med
forskjellige aktører i næringen, samt sett nye løsninger og muligheter presentert på messen.

Livlige diskusjonene på standen som var etablert i samarbeid mellom næringsaktørene på Røst
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Ordfører Eivind Holst, Fylkesråd for næring Mona Fagerås og ordfører Tor-Arne Andreassen

Lofoten sykehus, Nordlandssykehuset
Det er et meget 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 eget faktagrunnlag for å
underbygge og dokumentere behovet for å opprettholde også det akuttkirurgiske tilbudet i Lofoten.

8. Lofoten friluftsråd
Lofoten friluftsråd ble opprettet som prosjekt av Lofotrådet i 2013 og med 3-års horisont.
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.
Styret i Lofoten friluftsråd
Lillian Rasmussen (leder), Moskenes
Anne Lise Haakestad (nestleder), Vestvågøy
Elisabeth Mikalsen, Røst
Erling Skarv Johansen, Værøy
Guri Windstad, Flakstad
Bjørn-Tore Nergård, Vågan

(vara: Robert Walker)
(vara: Anja Meland Rød)
(vara: Hilde Beate Johansen)
(vara: Harald Adolfsen)
(vara: Thor Olsen)
(vara: Fritz Blix Hansen)

Lofoten friluftsråd hadde egne vedtekter, eget regnskap og avholdt eget årsmøte.
Karianne Steen var daglig leder i prosjektperioden.
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Det er i 2016 startet arbeid med første del av bygging av «Sherpasti» til Reinebringen, basert på
tilskudd fra Thon-stiftelsen og Miljødirektoratet.
Prosjektavslutning
Det 3-årige prosjektet var beregnet avsluttet pr 30. september, men etter henstilling fra styret i
Friluftsrådet ble prosjektperioden utvidet med 3 måneder til ut 31.12. med sluttrapportering og
sluttregnskap til behandling i Lofotrådsmøte 14.-15. desember.
Sluttrapport ble ikke levert som forutsatt, og Lofotrådet vedtok følgende i sitt desember-møte:
«Lofotrådet ber styret i Lofoten Friluftsråd legge fram prosjektrapport og revidert regnskap. Videre
organisering av Lofoten Friluftsråd vil ikke bli behandlet av Lofotrådet før dette er presentert. Fra og
med 01.01.17 ivaretar Lofotrådets sekretariat de merkantile og administrative oppgaver for Lofoten
friluftsråd fram til nytt styre og daglig leder er på plass.»

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.
Prosjektarbeid i 2016
Rådmannsutvalget har fått en sentral rolle i arbeidet med evt. realisering av en eventuell «Lofoten
Kunnskapspark» og arbeidet er videreført i 2016.
Nærings- og kunnskapsmiljø er invitert til samarbeid.

NESO orienterte om egen fagskole og behov for flere unge som velger fagutdanning, og pekte også på behovet
for at det offentlige også stiller opp og tilbyr lærlingeordning.
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Møte med universitetet i Tromsø
Tilbud om høyere utdanning i Lofoten har vært sentralt over tid. Vågan kommune tok initiativ til møte
med ledelsen for Universitetet i Tromsø med sikte på å etablere permanent og stedlig utdanningstilbud
i regionen.

Ordfører Eivind Holst i Vågan (t.h.) innledet i møte med Universitetet i Tromsø. Rektor Anne Husebekk ved universitetet i
Tromsø lytter sammen med en rekke andre aktører.

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
arbeider med saken, og avklarer aktuelle samarbeidsparter som kan ta del i en eventuell etablering.

11. Merkevarebygging og profilering av Lofoten - Forprosjekt
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
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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 skal ha et medlem i
styringsgruppen.

10. 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
til felles utfordringer mht samferdsel og næringsutvikling.
I april møttes Ofoten, Sør-Troms-, Vesterålen og Lofotrådet i Bjerkvik, hvor Lofotrådet var
representert ved Jonny Finstad, og Stein Iversen, ordfører i Flakstad, nestleder av Lofotrådet.

11.

Andre prosjekter

Verdensarvstatus
Videreføring av arbeide med forberedelser for søknad om Verdensarv-status ble drøftet Lofotrådet, og
et felles saksgrunnlag er behandlet i den enkelte kommune. På bakgrunn av positive vedtak i
kommunene er det sendt ny formell henvendelse om gjenopptakelse av nominasjonsprosessen for
verdensarvstatus i Lofoten.
Klima og miljøverndepartementet har i svar til Lofotrådet gitt utrykk for at det er positivt at alle
kommunene stiller seg bak vedtak om gjenopptakelse av nominasjonsprosessen. Departementet har
forventninger om at kommunene forankrer verdensarvstatus i eget planverk, og vil avvente utfall av
forslag om etablering av Lofotodden nasjonalpark før nominasjonsprosess for eventuell
verdensarvstatus gjenopptas.
Leder Hans Fredrik Sørdal og Lillian Rasmussen møtte Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen i
Oslo 31. mars for å drøfte saker knyttet til Lofotodden Nasjonalpark, og eventuell gjenopptakelse av
prosess for å søke Verdensarvstatus i Lofoten.

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

Kystsoneplanlegging
Lofotrådet tok i 2014 ta initiativ til å søke finansiering for felles initiativ for kystsoneplanlegging i
Lofoten. Kystsonen er svært viktig som grunnlag for både lokal og regional verdiskaping. Både med
sikte på direkte produksjon og tjenesteleveranse knyttet til sjømatsektor, reiselivssektor og i
forbindelse med fritidsbebyggelse og friluftsliv.
Vi mener å ha kompetanse i regionen for å kunne gjennomføre en kartleggingsprosess som første fase
av kystsoneplanleggingen. Søknad om finansiell støtte fra Nordland fylkeskommune er avvist i første
omgang, ettersom fylkeskommunen ønsker sterkere forankring med forpliktende vedtak fra den
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enkelte kommune. Erfaringer fra interkommunalt prosjekt med Kystsoneplan Helgeland viser at det
ikke er lett å få full enighet om en kystsoneplan i en region.
Kystsonen sees i kommunene som del av ordinær arealplan og det er ikke tatt initiativ til felles
prosjekt i 2016.

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 ønsker å
konkurrere på like vilkår.
Etter at den fylkeskommunale innkjøpsordningen er nedlagt bla Lofotkommunene invitert til å delta i
et felles innkjøpssamarbeid med Salten. Det er tatt høyde for både å skape gode rammeavtaler som gir
gunstige priser, og som legger til rette for at lokale leverandører skal kunne komme i posisjon for å
selge til offentlig virksomhet. Værøy kommune har sluttet seg til et samarbeid med Salten.
Vågan kommune har etablert egen innkjøpsordning gjennom den juridiske kompetansen som
kommunen allerede besitter.
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.

Olje- miljøvernbase
I forbindelse med Stortingsvalget høsten 2013 ble det inngått et kompromiss på Stortinget som del av
grunnlaget for ny regjering dannet av Høyre og FrP. Som følge av krav fra støttepartiene Venstre og
KrF ble det besluttet at det ikke skal gjennomføres konsekvensutredning mht mulig petroleumsindustri
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja de kommende 4 år.

Leder i Lofotrådet Hans Fredrik Sørdal (t.h.) møtte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og Fylkesråd for næring, Mona
Fagerås, i forbindelse med midtveis rapportering for olje-miljøvernsenter som planlegges i Lofoten/Vesterålen.

Regjering har i sin samarbeidserklæring vedtatt at det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i
Lofoten og Vesterålen (LoVe). Fokus og innhold for en slik base skal analyseres og beskrives
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gjennom iverksatte utredninger ledet av Kystverket. Kommunene i Lofoten og Vesterålen har hatt
egne dialogmøter med prosjektledelsen.

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 plan om å få etablert en arbeidsgruppe for å styrke barnevernstjenestene i
Lofoten.

Ladestasjon for El-bil
Etter flere runder ble det avklart at en
kunne realisere en ny ladestasjon for
El-bil i Vestvågøy, gjennom et
spleiselag mellom Fylkeskommunen,
Lofoten Sparebank, Vestvågøy
kommune og Grønn kontakt.
El-bil entusiast Johs Røde fikk æren av
å foreta den offisielle åpningen av
ladestasjonen, og koblet til sin egen Elbil som den første kunden ved
stasjonen.
Lofoten satser på miljøtiltak og
ladestasjon for el-bil er et slikt tiltak.
Det er forsøkt å få etablert en
tilsvarende stasjon i Moskenes, men det
har ikke latt seg gjøre å etablere et
spleiselag som kunne fullfinansiere en
slik ladestasjon. Et forsøk inn mot
aktører i Flakstad førte heller ikke frem.

Ordfører Remi Solberg overrekker blomster til El-bil entusiast Johs Røde
fra Flakstad, som fikk æren av å offisielt ta ladestasjonen i bruk.
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«Clean Up Lofoten»
Lofotrådet er også prosjekteier av Clean Up Lofoten, i sammen med Lofoten Avfallsselskap IKS.
Prosjektet har fokus på forebygging av forsøpling og rydding av marint avfall, og består av mange
tiltak av ulik størrelse. Prosjektet ledet kampanjen Strandryddeuka 2016 som mobiliserer frivillige
som bidro til at det ble ryddet 43,8 tonn marint avfall langs kystlinja i Lofoten, inklusive også enkelte
utilgjengelige steder som ble ryddet etter at ryddemannskapet har blitt fraktet ut med RIB, samt
kartlegging av strekninger for mengder avfall.

Plastforsøpling truer livet i havet, og dermed også vårt egen livsgrunnlag

Det ble laget et digitalt kart på nett for å vise hvor tilreisende kan finne fasiliteter for å tømme avfall
og caravantoalett, og det ble investering i synlighet på fergene til og fra Lofoten, for å nå
turistsegmentet. Kartet finnes på www.cleanuplofoten.no og gir lettfattelig informasjon til brukerne.
En informasjonsfolder ble sendt ut til alle eiere av fritidsboliger i Lofoten, og som er bosatt i Norge,
med en appell om riktig avfallshåndtering. Prosjektet hadde dialog med fiskere og deltok på
fiskermøtet. Sammen med Norges Fiskarlag ble det også arrangert en workshop i Mortsund, hvor vi
samlet representanter for Sjømatnæring og fiskeri sammen med myndigheter og forskere for sammen å
finne bedre løsninger for å hindre marin forsøpling.
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12. Økonomi 2016

(Regnskap og revisjonsberetning settes inn her)

Lofoten 31. desember 2016/11. mai 2016

____________________
Hans Fredrik Sørdal
Ordfører i Flakstad

____________________
Lillian Rasmussen
Ordfører i Moskenes

___________________
Remi Solberg
Ordfører i Vestvågøy

___________________
Tor Arne Andreassen
Ordfører i Røst
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Eivind Holst
Ordfører i Vågan

_________________
Dagfinn Arntsen
Ordfører i Værøy
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Lofotrådets saker i 2016
Møte nr 1 21. april 2016 i Vestvågøy
Sak 01/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/16

Godkjenning av protokoll fra møte 16.-17. desember 2015

Sak 03/16

Årsberetning og årsregnskap 2015

Sak 04/16

Boliger i Lofoten – Behov og finansieringsmulighet
Orientering om Husbanken v/ Linn Edvardsen

Sak 05/16

Forslag til Frilufts-forskrift for Lofoten

Sak 06/16

Nordlandsforskning v/Brigt Dale

Sak 07/16

Lofoten Mat v/daglig leder Anne Karine Statle

Sak 08/16

IT baserte løsninger for effektivisering av saksbehandling innen byggesaker v/
Michael Iversen, Fredvang

Sak 09/16

Offentlige anskaffelser- Lærlinger hos leverandører v/NESO

Sak 10/16

Strategisk Næringsplan for Lofoten v/Richard Sandnes

Sak 11/16

Dialogkonferanse- virkemiddel i skoleverket v/RKK

Sak 12/16

Ordføreres time – Aktuelle saker i egen kommune

Sak 13/16

Uttalelse Nasjonal Transportplan

Sak 14/16

Uttalelse om kutt i sjøtransport i Nordland

Sak 15/16

Eventuelt

Møte nr 2 15.-16. juni i Værøy
Sak 16/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 17/16

Referat Lofotråd 21. april 2016

Sak 18/16

Regnskap 2015

Sak 19/16

Høyere utdanning i Lofoten - Kompetanseplan i kommunene

Sak 20/16

FoU i Lofoten – Politisk forankring

Sak 21/16

Strategier for Lofotrådet

Sak 22/16

Lofoten kunnskapspark – forslag til etablering

Sak 23/16

St. melding 22 (2015-2016) om Regioninndeling

Sak 24/16

Ny samarbeidsavtale med Destinasjon Lofoten

Sak 25/16

Ny organisering av Politiet
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Sak 26/16

Tiltak mot vold i nære relasjoner

Sak 27/16

Look North Trainee – forslag til finansiering

Sak 28/16

Nor-Fishing 2016 – deltakelse?

Sak 29/16

Sikker registrering av ressursuttak i kommersielt fiskeri, orientering

Sak 30/16

Tertialrapport v/sekretariatsleder

Sak 31/16

Ordførernes time

Sak 32/16

Eventuelt

Møte nr 3 20. oktober 2016 i Moskenes
Sak 33/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 34/16

Godkjenning av protokoll fra møte 15.-16. juni 2016 på Værøy

Sak 35/15

Frafall i vg. skole m.v - Status v/ Assisterende rektor Christian Gravem

Sak 36/16

FIRELO prosjektet i Flakstad – v/prosjektleder Kurt Atle Hansen

Sak 37/16

Fabrikken næringshage – orientering v/daglig leder Helge Krøgenes

Sak 38/16

FoU prosjekt «Nye kategorier besøkende og nye utfordringer» v/ Forskerne Mette
Ravn Midtgard (SINTEF Nord) og Berit Kristoffersen (UiT)

Sak 39/16

Status for Oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen, v/ Senior rådgiver Anja
Meland Rød

Sak 40/16

Samarbeidsforum Petro Arctic - Orientering

Sak 41/16

Hvordan håndteres sykmeldinger for ordførere?

Sak 42/16

Besøksforvaltning/-strategi Lofoten?

v/direktør Kjell Giæver

Orientering v/ Leder reiseliv og opplevelsesgruppen i Nordland fylkeskommune Liv
Rask Sørensen, og Fylkesråd for næring Mona Fagerås.
Sak 43/16

Ordførernes time

Sak 44/16

Orientering v/Rådmannsutvalget

Sak 45/16

Orientering fra Lofotrådets sekretariat

Sak 46/16

Eventuelt

Møte nr 4 10. november i Vestvågøy (ekstraordinært)
Sak 47/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 48/16

Godkjenning av protokoll fra møte 20. oktober 2016 Moskenes

Sak 49/16

Politireformen – Høring
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Sak 50/16

Tilbuds- og bearbeidingsplikt for industritrålere, Pliktkommisjonens
innstilling – Høring

Sak 51/16

Kommunereformen – Fylkesmannens innstilling om tvangssammenslåing

Sak 52/16

Nytt regelverk for Turistfiske – Høring

Sak 53/16

Strategi for reiseliv og opplevelsesnæring – Høring

Sak 54/16

Regional Transportplan Nordland - Høring

Sak 55/16

Veipakke Lofoten/Lofotvei AS – Arbeid for realisering

Sak 56/16

Ordførernes time

Sak 57/16

Eventuelt

Møte nr 5 14.-15. desember i Vågan
Sak 58 /16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 59/16

Godkjenning av protokoll fra møte 10. november 2016, Leknes

Sak 60 /16

Lofoten friluftsråd – organisering og videreføring

Sak 61/16

Masterplan for reiseliv: Fase 3 «Fra ord til handling» v/Elisabeth Dreyer

Sak 62/16

Sluttrapport FoU prosjekt «Fisketurisme» v/Karin Marie Antonsen og Maiken
Bjørkan, Nordlandsforskning

Sak 63/16

Sluttrapport FoU prosjekt «Nye kategorier besøkende og nye utfordringer» v/Mette
Ravn Midtgard og Berit Kristoffersen, Universitetet i Tromsø,

Sak 64/16

IT basert Turistinformasjon i Flakstad

Sak 65/16

Strategier for Lofotrådet – Handlingsplan 2017

Sak 66/16

Møteplan 2017

Sak 67/16

Ordførernes time

Sak 68/16

Orienteringer:
Møte med Fylkesrådet 16. november
Møte med Næringsminister 5. desember 2016
Undersøkelse av behov for universitetsstudier – resultat

Sak 69/16

Eventuelt
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Lofotrådets uttalelser i 2016
(Her legges kopier av uttalelser sendt/levert i 2016)

«Omfattende saker står støtt når grunnlaget er tilstede»
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