Protokoll fra Lofotrådsmøte 02/18
Dato: 26. april 2018
Tid: kl 1000 – ca kl 1300
Sted: Brygga restaurant, Å, Moskenes kommune

Tilstede:
Ordførere

Kommune

Deltakelse:

Eivind Holst (leder)
Tor-Arne Andreassen (nestleder)
Hans Fredrik Sørdal
Lillian Rasmussen
Dagfinn Arntzen
Remi Solberg

Vågan
Røst
Flakstad
Moskenes
Værøy
Vestvågøy

Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt

Varaordførere:

Kommune:

Deltakelse:

Einar Benjaminssen
Laila Jusnes Kristiansen
Frank Johnsen
Lisa Jørgensen
Hege Sørli
Anne Sand

Flakstad
Moskenes
Vågan
Røst
Værøy
Vestvågøy

Møtt
Møtt
Møtt
Forfall
Forfall
Møtt

Opposisjonsledere:

Kommune:

Deltakelse:

Cecilie Johnsen
Bjørn Erik Larsen
Lena Hamnes
Hanne Ødegård
Susan Berge Kristiansen
Thomas Elvebakk

Flakstad
Moskenes
Vågan
Røst
Værøy
Vestvågøy

Forfall
Forfall
Møtt
Forfall
Forfall
Møtt

Rådmenn:

Kommune:

Deltakelse:

Per Sperstad
Kjell Idar Berg
Tommy Stensvik
Inge Albrigtsen
Hege Tangen Christensen
Erling Sandnes

Moskenes
Vestvågøy
Vågan
Røst
Værøy
Flakstad

Møtt
Møtt
Møtt
Forfall
Forfall
Møtt

Sekretariatet

Stilling/firma/organisasjon

Deltakelse

Kjell Furu

Sekretariatsleder

Møtt

Øvrige frammøtte

Stilling/firma/organisasjon

Deltakelse

Monica K. Hartvigsen

LAS

Møtt

Magnar Johansen

Journalist/Lofotposten

Møtt
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Sak 14/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Deltakerliste gjennomgås.
Vedtak: Innkalling og sakliste til Lofotrådets møte 26. april 2018 godkjennes.
Til eventuelt tas med A) Orientering om «TestLabLofoten» B) Forsøpling i Lofoten

Sak 15/18 Protokoll fra møte 22. februar 2018
Forslag til vedtak: Protokoll fra Lofotrådets møte 22. februar 2018 godkjennes.

Sak 16/18 Årsmelding for Lofotrådet 2017
Forslag til vedtak: Årsmelding for Lofotrådet 2017 som fremlagt i møtet godkjennes.

Sak 17/18 Årsregnskap 2017
Forslag til vedtak: Lofotrådets regnskap 2017 med revisjonsberetning godkjennes.
Mindre-forbruk kr 823.568,90 overføres til disposisjonsfond.

Sak 18/18 Økonomiinstruks – revidering
Vedtak: Økonomiinstruks for Lofotrådet, og dato for godkjennelse oppdateres.
Budsjettreguleringer innarbeides i instruksen.
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Sak 19/18 Prospekt Lofoten kunnskapspark – Etablering
Vedtak: Lofotrådet er positive til etableringen av kunnskapspark. Lofotrådet avventer sluttbehandling til
prospektet har vært på høring hos relevante aktører herunder Nfk, Siva og utdanningsaktører i Lofoten før
endelig vedtak om opprettelse fattes. Lofotrådet målsetter seg å behandle saken i sitt møte på Værøy i
juni.

Sak 20/18 Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Lofotrådet vedr.
utdanningstilbud.
Vedtak: Saken utsettes.

Sak 21/18 «Destinasjonsselskapenes rolle i den internasjonale
sammenhengen» v/Direktør Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Vedtak: Saken utgår.

Sak 22/18 Clean Up Lofoten - Status v/Monica K. Hartvigsen (LAS)
Vedtak: Redegjørelse om status for prosjektet Clean Up Lofoten tas til orientering. Lofotrådet vil be
Clean Up Lofoten om forslag til videreføring av prosjektet/tiltakene for et rent Lofoten i en permanent
form.
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Sak 23/18 Vedtekter Lofoten flyplassutvalg - Revidering
Vedtak: Vedtekter for Flyplassutvalget i Lofoten endres til å lyde:

Vedtekter for Flyplassutvalget i Lofoten
§1
Navn
Flyplassutvalget i Lofoten
(I det etterfølgende benyttes Flyplassutvalget)

§2
Formål
Flyplassutvalgets formål er
• å samordne informasjon om trafikkutvikling innen lufttransport,
• å være pådriver for utvikling av rutetilbudet og lufthavnene i Lofoten
• å være arena for dialog og innovasjon knyttet til lufttransport
§3
Medlemmer
Følgende er faste medlemmer av Flyplassutvalget:
• Ordførerne i Vågan, Vestvågøy, Værøy og Røst
• Distriktssjef Avinor AS Lofoten/Ofoten/Vesterålen, (* vara er lufthavnsjef
Leknes eller Svolvær )
• 1 medlem fra Vågan Næringsforening,
• 1 medlem fra Vestvågøy Næringsforum,
• Daglig leder i Destination Lofoten AS,
• 1 medlem fra administrasjonen i Vågan kommune,
• 1 medlem fra administrasjonen i Vestvågøy kommune,
• Sekretariatsleder i Lofotrådet.
Avinor AS og Sekretariatsleder i Lofotrådet har ikke stemmerett, men tale- og
forslagsrett.
§4
Arbeidsutvalg
I den grad Flyplassutvalget har behov, nedsetter utvalget selv arbeidsutvalg for å
forberede saker, gjøre utredninger, m.v.
§5
Ledelse
Flyplassutvalget velger selv leder og nestleder for 2 år ad gangen. Ledervervet
alternerer mellom Vestvågøy og Vågan kommune. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
Sekretariatsleder i Lofotrådet er sekretær for utvalget.
Deltakerne dekker selv egne kostnader forbundet med møter og arbeid i
Flyplassutvalget
§6 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer legges fram for godkjenning i Lofotrådet
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Sak 24/18 Uttalelse regionreform
Vedtak: Lofotrådet vedtar følgende uttalelse vedrørende regionreformen:
«Regionreformen - desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene»
Vi viser til høringsbrev vedrørende Ekspertutvalget for regionreformen og forslag om «Desentralisering
av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av
statlig ansvar, -oppgaver og -myndighet som skal støtte opp under og styrke interessen for
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og bidra til økt nasjonal vekst. Generalistkommuneprinsippet
ligger til grunn for arbeidet, og oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og
deltakelse, samt nasjonale mål.
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater, og som utvider og
kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver
innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og
miljø.
Regionene er ulike, men en må sikre at det ikke blir ulik praksis knyttet til forvaltning og utvikling overfor
næringsliv og innbyggere i landet. Det kan være nødvendig med øremerking av midler som skal følge de
oppgavene/ansvarsområdene som overlates til regionene.
Regionene bør ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk:
● arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel
● virkemidler for næringsutvikling og kompetanse
● virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.
Regionene må utfordres til å være løsningsorientert når oppgaver som skal løses, og det bør legges vekt
på og settes av ressurser til innovasjon og avbyråkratisering, digitalisering og automatisering.
Loforådet støtter prinsippet om overføring av oppgaver fra stat til regionalt nivå - forutsatt at
nødvendige økonomiske midler følger med – og det overordnede målet om å redusere statlig byråkrati og
effektivisere offentlig forvaltning. Ordningen vil også bidra til kompetansebygging, og legge til rette for
flere arbeidsplasser i regionene.
Vi forutsetter også at noen oppgaver som foreslås overført til fylkeskommunen lokaliseres utenfor Tromsø
og Bodø. Både der det finnes aktuelle kompetansemiljø i dag – og der den enkelte region mener å se
muligheter for å styrke lokalsamfunn med etablering av offentlige arbeidsplasser. Nasjonalt er det et
fordelt snitt på ca 11,4% statlige arbeidsplasser i kommunene/regionene. Eksempelvis har Bodø
kommune ca 22% statlige arbeidsplasser, mens Lofoten som region har ca 5,5%. statlige arbeidsplasser.
Regionreformen gir derfor gode muligheter og grunnlag for bedre utjamning, når statlige arbeidsplasser
skal flyttes ut.
Når det gjelder fiskerihavner viser vi til vår uttalelse i brev av 23. mars 2018 (vedlagt).
Vi mener også at det er bra at Fylkesmannsembetet får ansvaret for samordning av statlige innsigelser og
megling i plansaker, slik at en koordinerer innspill på en effektiv måte som er tjenlig for næringsliv,
befolkningen og samfunnet som helhet.

Vedlegg: Uttalelse 23. mars 2018
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Sak 25/18 Høringsuttalelse - Framtidens sjarkfiskeflåte
Vedtak: Eivind Holst, Lena Hamnes, Hans Fredrik Sørdal og Kjell Furu utarbeider forslag til uttalelse om
«Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem» fra Lofotrådet. Forslaget omdeles for godkjenning via
e-post med sikte på innsending innen fristen 14. mai 2018

Sak 26/18 Orienteringer:
A) Referat fra møte mellom regionrådene i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofotrådet
– Sammenslåing av regionråd?
B) Status rekruttering sekretariatsleder
Vedtak: Redegjørelse fra møte mellom regionrådene i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofotrådet,
samt oppdatering med hensyn til rekruttering av ny sekretariatsleder tas til orientering.

Sak 27/18 Eventuelt
A) Orientering om prosjekt «TestlabLofoten»
Hans Fredrik Sørdal orienterte om prosjektet, konferanse 19. april og eventuell oppfølging.
Lena Hamnes etterlyste dokumentasjon/skriftlighet i kommunikasjon som har foregått.
Vedtak: Redegjørelse fra vedrørende prosjekt «TestLabLofoten» tas til orientering.
Dokumentasjon/underlag for aktivitet m.v. må vedlegges saken.

B) Plastforsøpling i Lofoten – Kan eventuelt tas i forbindelse med sak Sak 22/18
«Clean Up Lofoten - Status»
Avklaring: Saken ble dekket i forbindelse med behandlingen av sak 22/18 CleanUpLofoten

Lofoten 26. april 2018
Eivind Holst
Leder
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