Protokoll fra møte i Rådmannsutvalget, Møte nr 5
Dato: 27.09.2017
Tid:

kl 1200 – ca 1600

Sted: Rådhuset i Vågan

Tilstede:
Kjell Idar Berg (leder), Vestvågøy kommune
Tommy Stensvik, Vågan kommune
Frank Hansen, Værøy kommune
Fra sekretariatet deltok Kjell Furu
Forfall:
Erlings Sandnes, Flakstad kommune
Inge Albrigtsen, Røst kommune
Per Sperstad, Moskenes kommune

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:

Innkalling og sakliste for møte nr 5 godkjennes.

Sak 39/17 Godkjenning av protokoll - møte nr 4/17
Vedtak:

Protokoll fra møte nr 4 godkjennes

Sak 40/17 Status IKT Lofoten
Vedtak:

Rådmannsutvalget avslutter prosjekt IKT Lofoten, og ber prosjektleder om snarest å
legge fram sluttrapport med regnskap, hvor forslag til disponering av eventuelt
gjenstående midler presenteres. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene i Lofoten å
slutte seg til IKT/Digitaliseringsstrategien som er presentert fra KS sentralt, med
egenandel kr 20,- pr innbygger.

Sak 41/17 Innkjøpssamarbeid – Status og muligheter
Vedtak:

Innkjøpsansvarlige i Vågan og Vestvågøy, eventuelt i samarbeid med økonomisjefene,
bes om å utarbeide et forslag til samarbeidsmodell for innkjøp i Lofoten, med sikte på å gi
kommunene konkurransedyktige innkjøp i hht regelverk for offentlige anskaffelser, og
som kan styrke næringsliv i Lofoten. Forslaget presenteres for Rådmannsutvalget i
desember 2017.

Sak 42/17 Samarbeid om utvikling av barneverntiltak i regionen.
Krisesenter i Lofoten – Status
Vedtak:

1. Rådmennene ber en faggruppe - bestående av Barnevernsledere i Moskenes, Flakstad,
Vestvågøy og Vågan kommune - å foreslå en løsning for barnevern og
Barnevernsvakttelefon innen 2017, som imøtekommer behov som barn og foresatte i
Lofoten har, basert på statens føringer for det kommunale ansvaret i sektoren.
2. Redegjørelse om status for etablering av Krisesenter tas til orientering

Sak 43/17 LAS – utbytte næringsvirksomhet.
Vedtak:

Rådmannsutvalget viser til brev fra Lofoten Avfallsselskap (LAS) datert 28. august 2017.
Rådmannsutvalget anbefaler at det kan foretas utdeling fra næringsdelen av i LAS IKS.
Næringsdelen bør organiseres som eget selskap med egne vedtekter, som blant annet tar
høyde for å løse de avfallsutfordringer som følger av økt turisttilstrømming i Lofoten.

Sak 44/17 Personverndirektivet
Vedtak:

Rådmannsutvalget viser til brev fra KS/KINS 22. september 2017 om kurstilbud knyttet
til ny lovgiving om Personvern fra 2018. Rådmennene i Lofoten m.fl. oppfordres til å
delta på kurs, og den enkelte kommune bes å beskrive hvilken ordning knyttet til
personverndirektivet som kommunen vil innføre 2018.

Sak 45/17 Planarbeid – drøfting
Vedtak:

Drøfting knyttet til eventuelt felles planarbeid tas til orientering.

Sak 46/17 Velferdsteknologi – status i samarbeidet Flakstad/ Moskenes/
Vågan
Prosjektleder Anne Lene Nygård og prosjektmedarbeider Marius Morstøl i Vågan orienterte om E-rom og
prosjektstatus for bruk av digital teknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Vedtak:

Redegjørelse om status for innføring av ny velferdsteknologi i Vågan, Flakstad og
Moskenes tas til orientering.

Sak 47/17 Politivedtekter for Lofoten
Vedtak:

Rådmannsutvalget anbefaler overfor Lofotrådet at det innarbeides likelydende
politivedtekter i alle Lofotkommunene.

Sak 48/17 Neste møte og Rådmannens time
Vedtak:

Neste møte i Rådmannsutvalget tas 12. desember i Vågan.

Sak 49/17 Eventuelt
Ingen saker

Lofoten 27. september
Kjell-Idar Berg
Leder

