
 

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 15. februar 2019 
 

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget nr 2 - 2019  

Dato: 15.2.2019  

Tid: 8:30 – 13:00 

Sted: Nyksund, Øksnes og video/telefon 

 

Til stede 

Ordførere Kommune Deltakelse 

Evind Holst Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Møtt 

Remi Solberg Vestvågøy Møtt 

Hans Fredrik Sørdal Flakstad Permisjon 

Lillian Rasmussen Moskenes Møtt, 

telefon/video 

Dagfinn Arntsen Værøy Møtt 

 

Varaordførere Kommune Deltakelse 

Einar Benjaminsen Flakstad kommune Møtt 

 

 

Rådmenn Kommune Deltakelse 

Kjell Idar Berg, leder 

rådmannsutvalget 

Vestvågøy kommune Møtt, 

video/telefon. 

Permisjon 11 – 

11.30 

 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Randi Lervik sekretariatsleder Møtt 

 

 

Sak 4/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandling: 

Følgende saker bes tatt opp under eventuelt:  

Lofoten Matpark 

Lofoten tørrfiskfestival 

Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland 

Kjeveortopeditilbud i Lofoten 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes med følgende tillegg under eventuelt: 

A, Lofoten Matpark  

B, Lofoten tørrfiskfestival 

C, Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i 

Nordland 
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D, Kjeveortopeditilbud i Lofoten 

 

 

Sak 5/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling: 

AU hadde til godkjenning protokoll fra AU-møte 6/2018 og AU-møte 1/2019 .  

 

For protokoll AU-møte 1/2019, bad Eivind Holst om følgende tilføyelse: 

«Arbeidsutvalget diskuterte uten å fatte vedtak eller konkludere før stortingsmelding 

foreligger til behandling.»  

 

Vedtak: 

Protokoller for AU-møte 6-2018 og AU-møte 1-2019 godkjent med tillegg som foreslått.  

 

Sak 6/19 Strategier for Lofotrådet – videre arbeid og framdrift 

Behandling: 

Sekretariatet la fram rammeverk for strategi basert på tidligere arbeid i Lofotrådet og 

Arbeidsutvalget. Utkastet inneholdt forslag til definering av Lofotrådets samfunnsoppdrag, 

stikkordsmessig beskrivelse av nå-situasjon og framtidsbildet med utfordringer, premisser 

for strategiarbeidet og forslag til visjon.  

Arbeidutvalget drøftet forslag og kom fram til overordnete mål og valg av rolle og 

virksomhetsrammer for Lofotrådet. Arbeidsutvalget arbeidet med hvilke verdier som de 

ønsker å ha i nedfelt i et felles verdigrunnlag, og som de mener er viktige for å kunne 

gjennomføre strategien.  

 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget ber sekretariatet arbeide videre med strategi for Lofotrådet basert på skisse 

til struktur og innhold som framlagt, og med de tillegg som kom fram i møtet.  

 

Følgende tidsplan legges til grunn for videre arbeid: 

1. Lofotrådsmøte 28.2.19: Utkast legges fram. Lofotrådet arbeider med strategier 

knyttet til hvert mål. 

2. AU-møte 29.3.19: Gjennomgang av bearbeidet utkast med strategier. Justeringer.  

3. Lofotrådsmøte 24.4.19: Strategi legges fram for Lofotrådet for vedtak. AU delegeres 

å utarbeide handlingsplan.  

4. Strategiplan for Lofotrådet sendes over til kommunene for behandling. 

 

Sak 7/19 Drøftingssaker: 

A, Framtidens kvotepolitikk – oppfølging av drøfting av AU-møte 8.1.19 

Behandling: 

Eivind Holst refererte fra ny regjeringsplattform og viste til at 9 av 11 punkter om kvote- og 

fiskeripolitikk som er omtalt er punkter Lofotrådet tidligere har bedt om.  

Arbeidsutvalget avventer videre uttalelser til stortingsmelding om ny kvotepolitikk foreligger.  

 

Vedtak: 
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Tatt til orientering. 

 

B, Innspill til prioritering av fylkesveger.  

 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget ber Nordland fylkeskommune om utsatt høringsfrist.  

Arbeidsutvalget tar saken opp til behandling i sitt neste møte.  

 

Sak 8/19 Orienteringer: 

 

A, Lokalisering av base for ambulansehelikopter  

Behandling:  

Remi Solberg, Lofotrådets representant i referansegruppa for prosjektet orienterte: 

Prosjektgruppa vil ha konstituerende møte i løpet av februar. Referansegruppa innkalles 

senere.  

 

B, Lofotodden Nasjonalpark  

Behandling: 

Lillian Rasmussen, styreleder orienterte: 

Offisiell åpning av nasjonalparken planlegges 9. juni med arrangment i Flakstad og 

Moskenes. 

 

C, Høring – Akvakulturloven  

Behandling: 

Etter tilbakemeldinger fra aktører i næringa, velger Arbeidsutvalget ikke å sende egen 

høringsuttalelse.  

 

D, Oppfølging ForKommune – LR-sak 54/18 

Behandling: 

Sekretariatet orienterte om rådmannsutvalgets vedtak 31.1.19 som oppfølging av saken.  

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Sak 9/19 Eventuelt 

A, Lofoten Matpark  

 

Behandling: 

Lofoten Matpark AS har innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å få aksept for 

emisjon for å utvide din aksjekapital. Vestvågøy kommune er største aksjonær, og Remi 

Solberg orienterte.  

 

Vedtak:  

Situasjonen i Lofoten Matpark følges opp administrativt og politisk.  
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B, Lofoten tørrfiskfestival 

Tor-Arne Andreassen, medlem i styringsgruppa for prosjektet, orienterte. 

 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget slutter seg til forslag om å bruke 2019 til planlegging for å gjennomføre 

festival i 2020.  

C, Bekymringsmelding vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i 

Nordland 

 

Behandling: 

Lofotrådet har fått oversendt fra Moskenes kommune sak om bekymringsmelding 

vedrørende kostnadsutviklingen for nødnett for kommunene i Nordland.  

Kommunene i Lofoten har behandlet saken eller har den til behandling. 

 

Vedtak:  

Lofotrådet tilslutter seg vedtak som utsendt.  

 

D, Kjeveortopeditilbud i Lofoten 

 

Remi Solberg innledet. Bakgrunn er at det ikke lenger tilbys kjeveortopedi i Lofoten. All 

behandling skjer i Bodø. Pr. år gjennomføres det 700 behandling av pasienter bosatt i 

Lofoten. Lang reise og tidvis værutsatt reisevei, gjør at utforholdsmessig mye tid går med til 

hver behandling, både for barnet og pårørende. For Værøy og Røst vil mulighet for fly eller 

helikoptertransport begge veier kunne lette forholdene noe.  

 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget ønsker stedlig tilbud innen kjeveortopedi i Lofoten og fornuftig reiserute 

med raskeste transportmiddel til nærmeste behandler.   

 

 

 

 

Nyksund, 15.februar 2019 

 

___________________ 

Eivind Holst 

Leder 


