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1. Hjemmelsgrunnlag
Lofotrådet er et interkommunalt politisk råd 
for Lofoten, forkortet «Lofotrådet IKP», og 
er oppnevnt med hjemmel i LOV-2018-06-22-
83- Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven), kapittel 18.

2. Deltagere og eierandel
Lofotrådet IKP er et interkommunalt politisk 
råd for kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, 
Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. 

Lofotrådet IKP er eget rettssubjekt.

3. Formål, oppgaver og myndighet
Lofotrådet IKP skal arbeide for å utvikle og 
styrke regionen, fremme interkommunalt og 
regionalt samarbeid, bidra til regional utvikling 
for næringslivet i Lofoten og til en styrking av 
offentlige tjenester. 

I saker av felles interesse, skal Lofotrådet IKP på 
vegne av deltakerkommunene:

- Sette dagsorden for videre utvikling av regionen 
Lofoten.

- Være regionalt kontaktpunkt for statlig 
myndighet, departement og etater, 
fylkeskommune, andre kommuner, regionråd, 
organisasjoner, næringsliv og andre aktører.

- Tilrettelegge for politisk enighet i 
interkommunale og regionale saker.

- Utrede aktuelle saker etter henstilling fra 
deltakerkommunene.

- Utarbeide høringsuttalelser til utredninger og 
planer fra offentlige myndigheter. 

- Bidra til utvikling av felles ideer og strategier for 
regionen Lofoten.

- Initiere felles prosjekter og samarbeidsløsninger 
for deltakerkommunene og bidra til 
gjennomføring når tilslutning er avklart.

- Inngå bindende felles avtaler på medlemmenes 
vegne etter skriftlige fullmakter fra kommunen 
de representerer.

Lofotrådet IKP kan, i de tilfeller der dette er 
hensiktsmessig og rådet bestemmer det, også 
iverksette tiltak som er avgrenset til færre 
medlemskommuner.

4. Øverste organ
Representantskapet er øverste organ. Hver 
deltakerkommune har en representant hver 
med stemmerett, og består av ordførerne i de 
6 deltakerkommunene eller den ordførerne 
utpeker som stedfortreder for seg og møter med 
fullmakt.

I tillegg til representantskapets medlemmer 
møter varaordfører og en representant fra hvert 
formannskap, fortrinnsvis fra opposisjonen 
og daglig leder i Lofotrådet. Disse har tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett.

Kommunedirektør/Rådmann er ikke medlem 
av representantskapet, men møter med 
tale- og forslagsrett. Innkallinger til møte i 
representantskapet skal normalt skje med minst 
14 dagers varsel.

5. Representantskapet er beslutningsdyktig når 
minst 4 av 6 ordførere eller deres stedfortredere 
er til stede. 

6. Representantskapet er et konsensusorgan. 
Beslutninger om uttalelser, oppstart av tiltak og 
annet fordrer enstemmighet.

7. Representantskapet velger leder og nestleder 
med to års funksjonstid. Leder og nestleder-
funksjonen skal rotere mellom kommunene i 
henhold til nærmere avtalte retningslinjer. 
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8.  Representantskapet skal ha en funksjonstid på 
fire år, som sammenfaller med kommunevalg-
perioden.

9.  Rådmannsutvalg (RU)
Eierkommunene har et rådmannsutvalg (RU) 
som består av kommunedirektør/rådmenn i 
de 6 kommunene. RU konstituerer seg selv og 
møtes uavhengig av Lofotrådet IKP. RU kan 
utrede og legge frem saker for Lofotrådet IKP og 
Lofotrådets arbeidsutvalg (AU).

10. Arbeidsutvalg (AU)
De seks ordførerne utgjør rådets arbeidsutvalg 
(AU), og er vedtaksføre når 4 medlemmer er 
til stede. AU ledes av Lofotrådets leder. Leder 
i rådmannsutvalget og daglig leder har møte, 
tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget. AU skal 
bidra til å tilrettelegge for arbeidsprosesser og 
beslutninger i rådet, og utføre oppgaver etter 
delegasjon fra rådet. AU har også ansvar for 
oppfølging av rådets personalpolitikk.

11.  Daglig leder
Lofotrådet IKP skal ha en administrasjon 
med daglig leder. Daglig leder skal ivareta de 
løpende administrative oppgavene for rådet 
og for AU jf. § 10. Daglig leder kan også foreta 
utredninger og administrere prosjekter i tråd 
med Lofotrådets intensjon og beslutning. 
Administrasjonen kan utvides med flere ansatte, 
avhengig av saksområder og finansiering.

Daglig leder skal være sekretær for 
rådmannsutvalget.

12. Protokoll
Det skal føres protokoll fra alle møter og vedtak 
i Lofotrådet IKP og fra AU.
Protokollen sendes rådets medlemmer til 
elektronisk godkjenning i etterkant av hvert 
møte. 

13. Årsmøte
Det skal arrangeres årsmøte i Lofotrådet IKP 
hvert år innen utgangen av april. På årsmøtet 
skal årsberetning og regnskap for foregående 
år behandles, i tillegg til andre løpende saker.

14. Budsjettbehandling
Lofotrådets budsjett for kommende år skal 
behandles og oversendes kommunene innen 
utgangen av september hvert år. 

15. Eierandel og ansvar
Deltakerkommunene skal betale forskuddsvis 
og per kvartal sin andel av det budsjetterte 
tilskuddet til Lofotrådets administrasjon.

Utgiftene fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:

 Vestvågøy 37%
 Vågan 32%
 Flakstad 10%
 Moskenes 9%
 Røst 6%
 Værøy 6%

Den enkelte deltakerkommune hefter solidarisk for 
Lofotrådets disposisjoner i henhold til sin andel av 
rådets forpliktelser.
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16. Anvisningsmyndighet
Daglig leder i Lofotrådet IKP har 
anvisningsmyndighet, med unntak av de 
regninger som gjelder daglig leder selv. Disse 
regningene anvises av representantskapets 
leder.

17. Vertskommune og dens oppgaver
Lofotrådets vertskommune – Vestvågøy 
kommune- fører rådets regnskap og 
besørger revisjon av rådets regnskap, med 
mindre Lofotrådet bestemmer noe annet. 
Vertskommunen forplikter seg til å støtte 
administrasjonen med arkivtjeneste og IKT-
støtte. Vertskommunen yter driftskreditt til 
Lofotrådets drift og prosjekter.

18. Dekning av utgifter til 
  møter og opphold

I tilknytning til Lofotrådets og AUs møter, 
dekkes møteutgifter, samt reiseutgifter 
for deltakerkommunenes ordførere, daglig 
leder og leder for RU. Øvrige møtedeltakeres 
reiseutgifter dekkes av de respektive 
kommuner. 

19. Utgifter til prosjekter
Utgifter knyttet til prosjekter som er klart 
avgrensbare til færre enn regionens 6 
kommuner, skal dekkes av de kommuner, 
eventuelt bedrifter/institusjoner prosjektet 
berører, dersom de ikke lar seg dekke av 
eksterne tilskudd.

20. Revidering og endring av 
samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen skal gjennomgås 
og revideres ved konstituering av nytt 
representantskap i ny kommunevalgperiode. 

Endringer i samarbeidsavtalen kan bare vedtas 
på Lofotrådets årsmøte eller ekstraordinære 
årsmøte og krever enstemmighet. Endringer 
som ikke omfattes kommunelovens § 18-4 
fjerde ledd kan vedtas av representantskapet 
med endelig virkning. Alle andre 
endringer og endringer som innebærer 
økonomiske forpliktelser, må godkjennes av 
deltakerkommunene før ikrafttredelse.

21. Inntreden
Representantskapet kan vedta å ta inn nye 
deltakerkommuner. Inntreden skal godkjennes 
av kommunestyret i alle deltakerkommunene.

22. Uttreden
Den enkelte deltakerkommune kan med 
ett års skriftlig varsel etter vedtak i 
kommunestyret si opp sitt deltakerforhold i 
Lofotrådet IKP. Deltakerkommunen plikter 
å dekke sin forholdsmessige del av rådets 
driftsutgifter fram til uttredelsestidspunktet, 
eventuelle fondsmidler fordeles etter vedtatte 
fordelingsnøkkel.
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23. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Lofotrådet gjøres 
med 2/3 flertall av alle stemmeberettigede i 
representantskapet, og kan bare skje ved at 
samtlige kommunestyrer i deltagerkommunene 
har fattet vedtak om dette. Ved oppløsning 
hefter deltakerkommunene for de økonomiske 
forpliktelser som Lofotrådet IKP har påtatt 
seg i samme forhold som de dekker rådets 
driftsutgifter i henhold til paragraf 15 i denne 
avtale.

Lofotrådet IKP er opprettet som en følge 
av ny kommunelov, Lov 22.juni 2018 nr.83 
(Lov-2018-06-22-83: Lov om kommuner og 
fylkeskommuner) og viderefører det tidligere 
regionrådet Lofotrådet. 

24. Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra det 
tidspunkt den er vedtatt i representantskapet 
og i samtlige kommunestyrer i deltakerkom-
munene. 

Samarbeidsavtalen er vedtatt av kommunestyret i 
den enkelte deltakerkommune som følger:

Røst 09.09.2020
Værøy 21.09.2020
Moskenes 30.09.2020
Flakstad 16.09.2020
Vestvågøy 15.09.2020
Vågan 14.09.2020


