Lofotrådsmøte 02/17
Dato: 11. mai 2017
Tid:

kl 1000 – ca kl 1530

Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy
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Sak 24/17

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra møte 23. februar 2017, Nusfjord
Vedlegg 1
Orientering om Lofotprodukter og Insula konsernet v/Sigvald Rist
Årsmelding og regnskap for Lofotrådet
Vedlegg 2 og 3
Lofotrådets økonomiinstruks – eventuell revisjon
Vedlegg 4
NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» - Høring
Vedlegg 5
Regionalt Politiråd – Valg av representant
Vedlegg 6
Lofoten friluftsråd – organisering og videreføring
Vedlegg 7
Masterplan for fisk? - Drøfting
Fiskeriutdanning i Lofoten - uttalelse
Dialogmøter med Nordlandssykehuset – Alternering
Vedlegg 8
Orienteringer:
Vedlegg 9…
Møte med fiskeriminister Per Sandberg 31.03.17 om trålplikter - orientering
Stortinget – Høringer «Reiselivsmeldingen» og «Trålplikter» - orientering
Protokoll fra AU møte 31. mars 2017 –
vedlegg 9A
Vesterålen regionråd - «Omstillingsstatus Andøy kommune» - vedlegg 9B
Høringsbrev – Regional plan for Landbruk –
vedlegg 9C

Eventuelt

Lofoten 4. mai 2017
Hans Fredrik Sørdal
Leder
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Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saklisten er godkjent av leder for Lofotrådet.
Saker til eventuelt meldes i møtet.
Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i Lofotrådet 11. mai 2017 godkjennes.
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Sak 13/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22. februar 2017
Protokoll fra siste møte følger som vedlegg. Protokollen er tidligere omdelt til ordførerne på epost.
Forslag til vedtak: Protokoll fra Lofotrådsmøte 22. februar2017 godkjennes.
Vedlegg: Protokoll fra Lofotrådets møte 22. februar 2017
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Sak 14/17 Orientering om Lofotprodukter og Insula konsernet
v/adm.dir. Sigvald Rist
Saksopplysninger:
Lofotprodukt vokser og har nå store markedsandeler. Selskapet er del av Insula konsernet, som i
senere tid har gjort oppkjøp og økt virksomheten i Lofoten.
Gjennom gode produkter og god markedsføring («Hold torsken») har bedriften tatt
markedsandeler og viser at videreforedling basert på regionalt godt råstoff lar seg selge inn i et
kvalitetsbevisst marked.
Adm.direktør Sigvald Rist vil orientere i møtet og det blir en omvisning på anlegget.

Forslag til vedtak: Redegjørelse fra adm.dir. Sigvald Rist om Insula konsernet m.v. tas til
orientering.

Saksdokumenter:

Ingen

Vedlegg:

Ingen
Nettside: http://www.lofoten.no/
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Sak 15/17 Årsmelding og årsregnskap for Lofotrådet 2016

Vedlegg 2 og 3

Saksopplysninger:
Lofotrådet skal i henhold til vedtektene avholde årsmøte innen april, og godkjenne årsregnskap
og årsmelding for foregående år.
Planlagt årsmøte 27. april ble i AU møte 31. mars flyttet til 11. mai.

Regnskapet som er vedlagt omfatter alle prosjekter og ansvar m.v. og blir revidert under ett.
Detaljer i regnskapet (spesifikasjon på Funksjon og Art m.v.) gjennomgås i møtet.
Revisjonsberetning ettersendes.
Årsmeldingen følger mal som tidligere, men i år vedlegges Lofotrådets uttalelser i helhet samt
kopi av saklister som del av årsmeldingen (uttalelsene er av praktiske årsaker eget vedlegg 2A).

Vurdering:
Regnskapet i hovedtrekk i tråd med budsjett.

Forslag til vedtak: Lofotrådets Årsmelding for 2016 og regnskap for 2016 med ettersendt
revisjonsberetning godkjennes.

Saksdokumenter:

Forslag til årsmelding 2016
Forslag til årsregnskap 2016

Vedlegg:

Forslag til årsmelding 2016 og kopi av Lofotrådets uttalelser i 2016
Forslag til årsregnskap 2016
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Sak 16/17 Økonomiinstruks – Eventuell revisjon

Vedlegg 4

Saksopplysninger:
Lofotrådet vedtok i 2014 økonomiintruks. Instruksen gjennomgås årlig med sikte på eventuelle
forbedringer/endringer.

Vurdering:
Økonomiinstruks for Lofotrådet og underliggende prosjekter har bestemmelser som er
tilstrekkelige for daglig drift av Lofotrådet m.v.

Forslag til vedtak:
Økonomiinstruks for Lofotrådet datert 2014, versjon 2, godkjennes, og revideringsdato
oppdateres.

Saksdokumenter:
Ingen

Vedlegg
Gjeldende økonomiinstruks
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Sak 17/17 NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» - Høring Vedlegg 5
Saksopplysninger:
Regjeringen arbeider med å få frem et nytt system for kvotepolitikk, tildeling av kvoter,
ressursrente og eventuelt strukturering.
Regjeringen oppnevnte et eget utvalg ledet av Arild Eidesen til å utrede problemstillinger i
politikkfeltet.
Utvalget for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19.
juni 2015 og leverte sin innstilling 14. desember 2016
Utvalget har hatt i oppdrag å gjennomgå kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene.
Utvalget har hatt ti medlemmer:
• førstelagmann Arild Eidesen, Tromsø (Leder)
• advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo
• dekan Erlend Bullvåg, Bodø
• daglig leder Christian Halstensen, Bekkjarvik
• fisker og reder Roger Hansen, Skarsvåg
• skipper og styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre
• professor Linda Nøstbakken, Bergen
• avdelingsdirektør Per Sandberg, Bergen
• instituttleder Kathrine Tveiterås, Tromsø
• konserndirektør Liv Bortne Ulriksen, Tromsø
Utvalget er et ekspertutvalg der alle medlemmer er oppnevnt med bakgrunn i sin kompetanse og
integritet, og skal være uavhengige.

Vurdering:
Ordførerne har utarbeidet et forslag til uttalelse og kommentar til problemstillinger og løsninger
som Eidesen-utvalget har berørt. Man har ikke kommentert alle elementene/forslagene, men søkt
å fokusere viktige problemstillinger for Lofoten.
Frist for å levere uttalelse var 28. april, og Lofotrådet har derfor levert en uttalelse innen fristen.
Kopi av uttalelsen er vedlagt.
Lofotrådet kan i dagens møte drøfte utredningen i helhet og Lofotrådets uttalelse som er sendt
inn, med sikte på eventuelle tilføyelser/endringer som kan ettersendes til departementet.
Selv om frist for innspill er utløpt, så har departementet i e-post uttalt at innspill/kommentarer
som kommer i etterkant tett opp til fristen også vil bli lest.
Politikkområdet er noe av det mest sentrale som berører Lofoten som region i dag og i fremtid.
Eierskap til ressursene, og rettigheter til å høste betyr mye for verdiskapingen lokalt.
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Lofotrådet kan ikke støtte forslag om innføring av evigvarende kvoterettighet og ressursrente slik
det presenteres i utvalgets forslag.
Økt strukturering og oppsamling av kvoter på få enheter vil kunne gjøre det vanskelig – om ikke
umulig – for ungdom å komme inn i fiskeryrket, og en kan oppleve at lokalsamfunn forvitrer
som følge av at aktivitet og eierskap sentraliseres.
Lofotrådet har tidligere avgitt uttalelse knyttet til leveringsplikt m.v. for trålere

Forslag til vedtak: Lofotrådets uttalelse knyttet til NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet
kvotesystem», sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 28. april 2017 godkjennes.

Saksdokumenter:
Ingen

Vedlegg:
Lofotrådets uttalelse knyttet til NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem», datert 28.4.2017
Kopi av NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem»
Nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-26/id2523539/sec1
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Sak 18/17 Nordland politidistrikt - Regionalt politiråd

Vedlegg 6

Forespørsel fra Nordland politidistrikt med ønske om å etablere et regionalt politiråd.
Vedlagt følger også orientering om status og fremdrift i Nærpolitireformen datert 16. mars 2017
Saksopplysninger:
Jan Tore Hagnes, Prosjektleder PNP Nordland, Nordland politidistrikt, skriver i e-post:

Fra: Jan Tore Hagnes [mailto:jan.tore.hagnes@politiet.no]
Sendt: 7. april 2017 15:04
Til: 'Tove Mette Bjørkmo' <tove.mette@sortland.kommune.no>;
'geir.ketil.hansen@narvik.kommune.no' <geir.ketil.hansen@narvik.kommune.no>; 'Waage,
Geir' <Geir.Waage@rana.kommune.no>; 'postkasse@vega.kommune.no'
<postkasse@vega.kommune.no>; 'ordforer@gildeskal.kommune.no'
<ordforer@gildeskal.kommune.no>; 'ordforer@vefsn.kommune.no'
<ordforer@vefsn.kommune.no>; Ordføreren i Moskenes <ordforer@moskenes.kommune.no>;
'olekol@nfk.no' <olekol@nfk.no>; 'tomnor@nfk.no' <tomnor@nfk.no>
Kopi: Tone Vangen <Tone.Vangen@politiet.no>; Heidi Kløkstad
<heidi.klokstad@politiet.no>; Tove Kaspersen <tove.kaspersen@politiet.no>
Emne: Nordland politidistrikt ønsker å opprette regionalt politiråd - oppstartsmøte 24. ami 2017
Hei, og takk for sist.
Som Politimester Tone Vangen har nevnt tidligere, har vi i Nordland politidistrikt ønske om å
etablere et regionalt politiråd. Vi tenkte i den forbindelse å forsøke å få til et møte den 24. mai
2017 her på politihuset i Bodø.
I den forbindelse ber vi om at dere avklarer med Deres regionråd om Dere fremdeles kan
representere disse inn i oppstarten av et regionalt politiråd. I tillegg inviterer vi også
Fylkeskommunen til møtet.
Dette er således et forhåndsvarsel og en anmodning om å holde av datoen, og så vil vi komme
tilbake med en mer formell invitasjon etter påske.

Jan Tore Hagnes
Prosjektleder PNP Nordland
Nordland politidistrikt
Politihuset i Bodø
Telefon: 75 54 59 08 / 90 04 77 97
E-post: jan.tore.hagnes@politiet.no
www.politi.no

Vurdering:
Erfaring med politiråd viser at politirådet knytter kommunene og politietaten sammen på
en god måte, for gjensidig utveksling av informasjon og spørsmål om politiets arbeid og
tilstedeværelse lokalt.
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Forslag til vedtak: Lofotrådet ønsker å delta i et regionalt politiråd, og Ordfører Lillian
Rasmussen oppnevnes til å representere Lofotrådet i Nordland politiråd.

Saksdokumenter:
Ingen

Vedlegg:
Rapport 16. mars 2017, om status og fremdrift i Nærpolitireformen

Lofotråd 11. mai 2017

10

Sak 19/17 Lofoten friluftsråd – Etablering

Vedlegg 7

Saksopplysninger:
Lofotrådet etablerte Lofoten friluftsråd som 3-årig prosjekt i 1. oktober i 2013. Prosjektet ble
etter forslag fra styret i Friluftsrådet og vedtak i Lofotrådet 15. juni 2016 forlenget ut året 2016
Prosjektet ble avsluttet 31.12.2016.
Sluttrapport og regnskap for prosjektet, ble ikke fremlagt som forutsatt og styret ble i Lofotrådets
møte 14.-15. desember pålagt å fullføre dette, og få rapport m.v. frem for Lofotrådet.
Lofotrådet gjorde følgende vedtak i møte 14.-15. desember 2016:
Sak 60/16
Lofoten friluftsråd - videreføring
Til møtet forelå ikke sluttrapport med revidert regnskap for prosjektet.
Vedtak: 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.

Saken ble på nytt behandlet i møte 22. februar 2017 hvor bl.a. sluttrapport ble lagt fram, og
forslag til fremtidig organisering ble drøftet.
Sak 07/17
Vedtak:
1.

2.

Lofoten friluftsråd – Organisering og videreføring

Lofoten Friluftsråd organiseres som forening (eget org. nr). for kommuner, foreninger og
organisasjoner, for forvaltning av frilufts-ressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur i
Lofoten, med bakgrunn i sluttrapport fra prosjektet Lofoten Friluftsråd.
Det etableres et interimstyre bestående av 3 medlemmer. Interimstyrets oppgave er
a. Utarbeide vedtekter
b. Utrede alternative måter å organisere daglig drift/sekretariatsfunksjon
c. Er valgkomite for etablering av styre
Interimstyret har anledning til å engasjere nødvendig bistand til å løse disse oppgavene med
øvre ramme på kr 50.000,- Det forutsettes at arbeidet er utført innen utgangen av mars 2017.
Som interimstyre velges:
Anne Sand (leder)
Frank Johnsen
Einar Benjaminsen

3.

Lofotrådets sekretariat ivaretar Friluftsrådets merkantile forhold frem til organisasjonen er
etablert. Sekretariatet har anledning til å engasjere nødvendig bistand.
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Tidligere styreleder har arbeidet med sluttrapportering for «Reinebringen» og kunne legge til
rette for å fremme ny søknad med sikte på å fullføre det påbegynte prosjektet med steinsetting av
sti til Reinebringen. Andre har utarbeidet søknader for tilrettelegging av stier m.v. knyttet til
Kvalvika i Flakstad og Djevelporten i Vågan. Søknadene er ikke imøtekommet hos
Miljødirektoratet, hvor kun 4 av 32 prosjekter i landet ble tildelt midler i år.
Sekretariatet har arbeidet med å få økonomisk oversikt og få revidert sluttregnskap for det 3årige prosjektet. Sekretariatet har også medvirket til å rapportere for enkeltprosjekter 2016, for å
kunne levere aktuelle søknader om tilskudd for mulige aktiviteter i 2017.
Økonomirapport og sluttregnskap for hele prosjektet blir fremlagt i møtet hvis man rekker å få
regnskap ferdig og revidert.

Historikk
Kommunene har tidligere gjort vedtak om etablering av et Lofoten friluftsråd, og det har vært
opp til Lofotrådet å få dette etablert. Ulike forhold har påvirket prosessen, jfr. vedtak ovenfor.
Lofotrådets AU fikk overlevert forslag til vedtekter for et permanent friluftsråd i Lofoten i møte
31. mars 2017.
AU gjorde følgende vedtak:
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.

Vedtektene er oversendt KS for gjennomgang, jfr. vedtaket. Tilbakemelding foreligger ikke
enda.
Som vedtaket også viser skulle rådmannsutvalget se på saken, og Rådmannsutvalget behandlet
saken i møte 17. april. Rådmannsutvalget fant flere elementer i foreslåtte vedtekter som kan
innebære økonomisk risiko, og man ville vurdere vedtektene nærmere.
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Det ble gjort følgende vedtak:
Sak 23/17
Friluftsråd – vedtekter, etablering m.v.
Vedtak: Rådmennene tar en nærmere gjennomgang av vedtektene, og gir skriftlig
tilbakemelding til Lofotrådets sekretariat, med sikte på fremlegg i Lofotrådets møte 11. mai
2017.

Rådmennene har i e-post korrespondanse foreslått endringer i framlagte vedtekter for et
permanent friluftsråd. Blant annet er mulighet for styret til å inngå avtale om kjøp av eiendom
tatt bort - og at styret i friluftsrådet kan foreslå kontingent fra kommunene, som deretter må
godkjennes av den enkelte kommune. Rådmennene mener det er uheldig at et styre i friluftsrådet
skal kunne ta opp lån og foreta større investeringer som kjøp av eiendom, og vedta kontingent
som forplikter kommunene økonomisk, basert på vedtekter, uten mulighet for kommunene til å
gi sine synspunkter.

Formål
Formål med etableringen er å styrke arbeidet med tilrettelegging for friluftsliv i regionen, og
bistå kommunene i arbeidet med planer og tiltak som har innvirkning på friluftsinteressene.
Det er bred enighet om etablering av et friluftsråd på permanent basis, og AU har besluttet å gå
for den ordningen som de fleste friluftsråd er organisert etter, nemlig §27 i Kommuneloven om
Interkommunalt samarbeid.
Det foreligger nå ett sett med vedtekter, foreslått av Interimstyret 31. mars 2017, og senere
bearbeidet av rådmannsutvalget. De reviderte vedtektene ligger som vedlegg og må gjennomgås
i Lofotrådet, med innstilling om å be kommunene godkjenne disse.

Økonomi
Det er laget et enkelt budsjett for den administrative delen av et Friluftsråd i 2017, og med
fremskrivning for 2018. Budsjettet tar utgangspunkt i kjente tilskudd fra offentlige instanser.
Hoved-bidragsytere for den administrative delen av virksomheten er Friluftsrådenes
Landsforbund, Nordland fylkeskommune og den enkelte kommune. Nordland fylkeskommune
har gitt tilsagn om administrativstøtte på kr 121.000 for 2017.
Ulike statlige og fylkeskommunale aktører vil kunne støtte enkeltprosjekter/tema som er
besluttet på nasjonalt eller regionalt nivå og aktuelle for Lofoten.
Eventuelle prosjekter kommer i tillegg, og må kunne gi et økonomisk bidrag til rådet, med sikte
på å utvikle og utvide friluftsrådets virksomhet.

Lofotråd 11. mai 2017

13

Budsjettet tar utgangspunkt i en 80% stilling i oppstart. Det vil komme prosjekter til, som kan
gjøre det nødvendig å enten øke stillingsprosent, og/eller ha flere ansatte evt. innleie av
prosjektmedarbeidere.
Eksterne prosjekter/tiltak må gi nettogevinst til Friluftsrådet, og bruk av lederressursen kan i
noen grad inngå som egenkapital i slike prosjekter.
Det beregnes at styret består av representanter fra offentlig sektor og at disse gjør tjeneste som
del av sitt ordinære arbeid.
Det er derfor ikke lagt inn egen post til styrehonorar (jfr. vedtak i AU over).

Budsjett 2017 og 2018
Budsjettet

Budsjett friluftsråd 2017*
Drift 1. juni - 31.desember 2017

2017

Kostnader
Still.str
Lønn dl
Sos utg
Pensjon
Styre
Telefon IT
Kontor
Reiser
Rekvisita
Medlemskap FL
Annonsering
Regnskap/revisjon
Forsinkringer
Diverse

mnd

80 %
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sats
7

Note

430000 80% stilling
20 %
80000
20000
20000 Ny nettside
15000
20000
5000
12000
10000
20000
2500
10700

Sum kostnader

Sum

2018
Helår

200667
40133
80000
20000
20000
15000
20000
5000
12000
10000
20000
2500
10700

430000
86000
138000
20000
20000
20000
30000
5000
24000
10000
25000
5000
5000

456000

818000

216000
140000
100000
0
0

216000
200000
220000
182000
0

456000
0

818000
0

Finansiering
Kommunene
24000
Fylkeskommunen
1
Friluftsråd
1
Prosjekter/aktiviteter
Diverse

9 Vedtak
140000 Anslag
100000 Anslag

Sum finansiering
Resultat

* Budsjettet omfatter kun kontordrift/generell aktivitet og ikke prosjekter. Prosjekter
forventes å gi egen fullfinansiering/bidrag.
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Driftsmessige konsekvenser
Et friluftsråd i Lofoten, etablert som et interkommunalt samarbeid, kan tilknyttes en av de
«mindre» kommunene. Tidligere har Moskenes kommune fremmet interesse for å ha
etableringen/lokaliseringen. Dette kan eventuelt gå sammen med en mulig etablering av
Lofotodden nasjonalpark, hvor det samtidig etableres en forvaltning - og i kombinasjon med
friluftsrådet - vil en kunne få etablert et godt fagmiljø for natur/friluftsliv. Etablering av
friluftsråd for Lofoten i Moskenes vil også være et viktig tilskudd til arbeidsplasser for
kommunen, og bidra til øket attraktivitet.
Moskenes kommune kan derfor ta «vertskapsrollen» og koordinere det videre arbeid med snarlig
etablering av friluftsrådet for Lofoten.
Forslag til vedtak: Lofotrådet anbefaler kommunene i Lofoten å godkjenne forslag til vedtekter
for et permanent friluftsråd i Lofoten med tilhørende forslag til budsjett for 2017 og 2018.
Kommunene bes oppnevne sine respektive styrerepresentanter i henhold til vedtektene.
Lofotrådet anbefaler at friluftsrådet lokaliseres til Moskenes kommune, som koordinerer og
forestår etablering av friluftsrådet i Lofoten.

Vedlegg:

Forslag til vedtekter
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Sak 20/17 Masterplan for fisk? - Drøfting
Lofotrådets leder vil innlede til saken.
Lofotrådet har fått innspill om å ta initiativ til en «Masterplan for fiskeri», som kobler de ulike
aktørene og elementene som næringen omfatter.
Vurderinger:
Fiskerinæringen er av stor betydning for Lofoten. Det er utarbeidet Masterplan for reiseliv, og
spørsmål kan reises om ikke tilsvarende langsiktig planarbeid bør gjøres for fiskerinæringen
også.
I et slikt planarbeid samarbeider de ulike næringsaktørene, forvaltningen og politikerne.
Arbeidet må forventes å ta «noe tid», men sett i forhold til hvitfisknæringens betydning og det
langsiktige fokus en må ha på ressursforekomstene og høstingen, så vil en god og omforent plan
være et godt grunnlag for senere beslutninger både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Vi ser at fiskeriene i dag går godt og det kommer flere av de mindre fartøyene inn i næringen,
fartøy med adresse Lofoten, andre steder i landet og fra utlandet.
Fiskerinæringen gir ringvirkninger for aktivitet på land, på de enkelte fiskebruk, hos
utstyrleverandører og lokal handel.
Kunnskap om dagens situasjon og strategi for fremtid – både på kort og lang sikt – vil kunne
nedfelles i et dokument som kan være Lofotens masterplan for fiskerinæringen.

Økonomi
Arbeid med en «Masterplan» vil kreve eksterne ressurser og ta noe tid. Arbeidet må baseres på
en fornuftig bestilling fra Lofotrådet og fra næringsaktørene. Masterplan for reiselivet kan
fungere som mal.
Finansiering av arbeidet må kunne skje i et samvirke mellom næringsaktører, fagorganisasjoner,
Fylkeskommunen og Lofotrådet (Næringsfond)

Lofotrådet utfordres til å drøfte saken på bred basis.

Forslag til vedtak: Utarbeides i møtet
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Sak 21/17 Fiskeriutdanning i Lofoten – Uttalelse
Saksopplysninger:
Lofotrådet er kjent med at det arbeides aktivt for opprettelse av fiskeriutdanning (fiske og fangst)
i Vesterålen. Fiskerifagskolen på Gravdal», nåværende Vest-Lofoten videregående skole og
Lofoten Maritime Fagskole, har gjennom årtier vært en bastion i fiskeriutdanningen i Nordland,
både for ungdom og voksne.
Skolen har helt siden etableringen i 1963 utdannet fiskere, navigatører, maskinister og
forpleiningspersonell (stuerter/kokker) fra hele fylket, og til tider rekruttert elever og studenter
fra andre deler av kysten. De siste årene har rekrutteringen til fiskerifag i hovedsak kommet fra
Lofoten og Vesterålen, med enkelte søkere også fra Helgeland.
Vestvågøy kommune har spilt inn sak om Fiskeriutdanning i Lofoten og foreslår at Lofotrådet
avgir en uttalelse til Nordland fylkeskommune.
Ordfører Remi Solberg vil orientere i møtet.
Forslag til uttalelse ligger ved saken.
Vurdering:
Det er uheldig at konkurrerende offentlige tilbud etableres på en slik måte at tilbudene over tid
kan undergrave kvalitet og skape en overkapasitet som trekker unødvendige ressurser.
Fagutdanning innen fiskeri er i dag plassert i Lofoten, og fagopplæring innen landbruk ligger i
Vesterålen. Begge regionene er basert på utnyttelse av lokale/regionale naturressurser, og den
delingen som er knyttet til fagopplæring i dag bør av flere årsaker videreføres, blant annet for å
unngå svekkelse av tilbudene som følge av ressursdeling og konkurranse om lærerkapasiteter.

Forslag til vedtak: Lofotrådet ber Nordland fylkeskommune vurdere andre organisatoriske
løsninger for å imøtekomme ønsket fra Vesterålen om egen fiskerifagutdanning, enn opprettelse
av parallelt og konkurrerende tilbud, med fare for at både Lofoten og Vesterålen om noe tid står
uten fiskeriutdanning på grunn av for lav elevtilgang begge steder.
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Saksdokumenter:
Forslag til uttalelse:
FISKERIUTDANNING I LOFOTEN
Lofoten med «Fiskerifagskolen på Gravdal», nåværende Vest-Lofoten videregående
skole og Lofoten Maritime Fagskole, har gjennom årtier vært en bastion i
fiskeriutdanningen i Nordland, både for ungdom og voksne.
Skolen har helt siden etableringen i 1963 utdannet fiskere, navigatører, maskinister
og forpleiningspersonell (stuerter/kokker) fra hele fylket, og til tider rekruttert elever
og studenter fra andre deler av kysten. De siste årene har rekrutteringen til fiskerifag
i hovedsak kommet fra Lofoten og Vesterålen, med enkelte søkere også fra Helgeland.
Lofotrådet er kjent med at det over flere år har vært arbeidet aktivt for opprettelse av
fiskeriutdanning (fiske og fangst) i Vesterålen. Lofotrådet er selvfølgelig positiv til at
ungdom fra Vesterålen skal få mulighet til å ta sin utdannelse nærmest mulig sitt
hjemsted, men vil sterkt advare mot opprettelse av konkurrerende utdanningstilbud
som på sikt kan medføre at fiskeriutdanningen i regionen, totalt sett, svekkes.
Over flere år har søkningen til fiske og fangst ved Vest-Lofoten videregående skole
ligget mellom 15 og 20 elever, hvorav ca en tredjedel kommer fra Vesterålen. Dette
har vært et stabilt rekrutteringsgrunnlag for fiskeriutdanningen i Lofoten, og langt på
veg også dekket etterspørselen etter nyansatte fiskere/lærlinger i regionen. De siste
årene har etterspørselen etter lærlinger/faglærte fiskere økt noe, slik at næringen
faktisk etterspør flere rekrutter enn hva som utdannes, uten at det har gitt seg utslag i
økt søkning til utdanningstilbudet.
Med dette som bakgrunn vil Lofotrådet be Nordland fylkeskommune vurdere andre
organisatoriske løsninger for å imøtekomme ønsket fra Vesterålen om egen
fiskerifagutdanning, enn opprettelse av parallelt og konkurrerende tilbud, med fare
for at både Lofoten og Vesterålen om noe tid står uten fiskeriutdanning på grunn av
for lav elevtilgang begge steder. Det vises for øvrig til tidligere fylkestingssak om
regional samordning av undervisningstilbudene i videregående skole i Nordland.
Vest-Lofoten videregående skole har i dag et moderne kaianlegg med tilhørende
foredlings- og undervisningslokaler. Dette er samlokalisert med Lofoten maritime
sikkerhetssenter, hvor Nordland fylkeskommune nylig har investert flere ti-talls
millioner kroner i nye bygg og utstyr, og skolens øvingsfartøy, M/S Skårungen, har
også sitt tilhold her. Skolen fremstår som en komplett og velutstyrt skole for
moderne fiskeriutdanning, inkludert tilhørende sikkerhetskurs og ulike
sertifikatgivende spesialiseringstilbud.
Lofotrådet vil påpeke behovet for å styrke og videreutvikle dette fiskerifaglige og
maritime opplæringssenteret gjennom tilrettelegging for stabil og helst økt
rekruttering. Da må ikke skoleeieren opprette parallelle og /eller konkurrerende tilbud
som kan svekke den positive utviklingen som fiskerinæringen og fiskeriutdanningen i
Lofoten og Vesterålen er inne i.

Vedlegg: Ingen
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Sak 22/17 Dialogmøter med Nordlandssykehuset – Alternering

Vedlegg 8

Nordlandssykehuset har sendt forespørsel om dialogmøter med de ulike regionene med sikte på
forbedringer, og at møteansvaret alternerer mellom regionene.
OSO (Overordnet samarbeidsorgan) har drøftet saken og foreslår i brev av 24. april 2017 at
møter med regionrådene alternerer slik:
2018 – Vesterålenregionråd
2019 – Nordlandssykehuset
2020 – Lofotrådet
2021 – Nordlandssykehuset
2022 – Salten regionråd
Vi er bedt om å svare innen 20. april i år om dette kan gjennomføres.
Vurdering:
Faste møteplasser med Nordlandssykehuset vil være bra for regionene, hvor en kan løfte frem
ulike problemstillinger som regionene er opptatt av.
Økonomi:
Lofotrådet må stille med møtelokale og bespisning for et slik fellesmøte som vist i henvendelse
fra Nordlandssykehuset. Dersom et slik dialogmøte legges opp i forhold til ordinært Lofotråd vil
det kun påløpe ekstra bespisning i forhold til deltakere fra Nordlandssykehuset/OSO. Vi legger
til grunn at OSO selv dekker reiseomkostninger, og at Lofotrådet legger til rette for selve møtet
og eventuell bespisning.
Samlede kostnader antas å være forholdsvis lave.

Forslag til vedtak: Lofotrådet viser til brev av 24.april 2017 fra Nordlandssykehuset med
forespørsel om å arrangere dialogmøte med OSO/Nordlandssykehuset i 2019. Lofotrådet takker
for invitasjonen, og vil i samarbeid med OSO/Nordlandssykehuset finne passende dato og sted
for et slikt møte i Lofoten i 2019.

Vedlegg:
Brev fra Nordlandssykehuset datert 24. april 2017
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Sak 23/17 Orienteringer:
A)
B)
C)
D)
E)

Vedlegg 9..

Møte med fiskeriminister Per Sandberg 31. mars 2017 om trålplikter - orientering
Stortinget – Høringer «Reiselivsmeldingen» og «Trålplikter» - orientering
Protokoll fra AU møte 31. mars 2017 –
vedlegg 9A
Vesterålen regionråd - «Omstillingsstatus Andøy kommune» vedlegg 9B
Høringsbrev – Regional plan for Landbruk –
vedlegg 9C

Forslag til vedtak: Referater og redegjørelser m.v. tas til orientering.

Sak 24/17 Eventuelt
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