Protokoll fra Lofotrådets AU
Dato:
Tid:
Sted:

31. mars 2017
kl 1000 –kl 1530
Rådhuset, Vågan

Tilstede:

Hans Fredrik Sørdal
Eivind Holst
Tor-Arne Andreassen
Dagfin Arntsen
Remi Solberg
Lillian Rasmussen

- Møte nr 2

Fra sekretariatet møtte Kjell Furu
Forfall:

Kjell Idar Berg (Rådmannsutvalget)

Sak 6/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste til AU møte 31. mars godkjennes.

Sak 7/16

Protokoll AU møte 11. januar 2017

Vedtak: Protokoll fra AU-møte 11. januar 2017 i Bodø godkjennes.

Sak 8/16

Protokoll fra siste Lofotråd – orientering

Vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 22. februar 2017 tas til orientering og legges fram til endelig
godkjenning i neste Lofotråd.

Sak 9/17

Møte med fiskeriminister Per Sandberg

Vedtak: Lofotrådet ønsker i kommende møte med fiskeriminister Per Sandberg å drøfte vilkår og
rammer knyttet til fiskeri og sjømatsektoren, bl.a. elementer knyttet til leverings- og
bearbeidingsforpliktelser knyttet til trål, samt fiskerihavner og forhold knyttet til rekruttering.
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Sak 10/17 Forslag til vedtekter og organisering av friluftsråd i Lofoten
Interimstyret v/Anne Sand, Frank Johnsen og Einar Benjaminssen møtte og orienterte.
Vedtak: Lofotrådets AU tar forslag fra interimstyret for organisering av permanent friluftsråd i
Lofoten til orientering, og legger ordningen med Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27
til grunn for etablering av et friluftsråd i Lofoten.
Vedtektene skal også inneholde et punkt om årsmøtets godkjenning av styrehonorar. Forslag til
vedtekter vurderes juridisk og behandles videre i rådmannsutvalget.
Arbeidsoppgaver, budsjett med finansiering og kostnadsplan for oppstart og drift må på plass før
etablering gjøres og stilling som leder utlyses.

Sak 11/17 Felles planstrategi i Lofoten
Momenter fra debatten: Folkevalgte har ikke full oversikt over planverk og terminologi, samt
prosessene knyttet til rullering m.v. Det er viktig at de folkevalgte har eierskap til dette arbeidet.
Plan for fremtid er nøkkel til god styring og utvikling i kommunene.
Lofotrådet bør ta initiativ til et arbeid/prosjekt med sikte på å øke kunnskap om planarbeid m.v. for
folkevalgte i Lofotkommunene. Fylkesmannen må utfordres.
Vedtak: Lofotrådets sekretariat utarbeider søknad om prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland,
for gjennomføring av en folkevalgt opplæring knyttet til planarbeidet i kommunene i Lofoten.

Sak 12/17 Plan for Lofotrådets aprilmøte
Vedtak: Lofotrådets planlagte møte 27. april flyttes til 11. mai 2017. Møtet holdes i Vestvågøy, og
ordfører i Vestvågøy er vert for møtet.

Sak 13/17 Ordførernes time
Vedtak: Redegjørelse fra ordførere om saker m.v. i egen kommune tas til orientering.
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Sak 14/17 Eventuelt
A) «Reiselivsmeldingen» - Høring
Innspill til Reiselivsmeldingen ble drøftet. Ønske om å få innført regional turistskatt drøftet.
Vedtak: Ordførerne legger til grunn at fellesgoder i kommunene må finansieres og driftes på en
profesjonell måte, slik at bl.a. stier, offentlige toaletter og søppel kan håndteres til beste for
lokalbefolkningen og turister.
Leder i Lofotrådet deltar på høring i Stortinget om reiselivsmeldingen.

B) Søknad om tilskudd kjøp av ski VIO – skole
Vedtak: Lofotrådet har ikke midler til formål som anskaffelse av skipakker til bruk i skolen, og
Lofoten friluftsråd er avviklet som prosjekt og det er ikke ledige midler i prosjektet. Søknad om
tilskudd til kjøp av 20 stk skipakker for VIO avslås.

C) Tørrfisk konferanse i Bodø 12. mai 2017 – Tørrfiskfestival i Sandrigo 2017
Vedtak: Lofotrådet registerer at det skal holdes Tørr-fisk konferanse i Bodø 12. mai og den
enkelte ordfører vurderer eventuell deltakelse. Ordfører Tor-Arne Andreassen og Lofotrådets
sekretariat lager forslag til studietur for Lofotrådet til Sandrigo i september.

D) Protokoll fra årsmøte i Museum Nord
Vedtak: Lofotrådet registrerer at ordfører Lillian Rasmussen er valgt som varaordfører i Museum
Nord for 2 år, og tar protokoll fra årsmøte 9. mai 2016 i Museum Nord til orientering.

Lofoten 31. mars 2017

Hans Fredrik Sørdal
leder
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