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Protokoll møte i Lofotrådets AU   - Møte nr 4 

Dato: 25. mai 2018 

Tid: kl 1300 – ca kl 1600  

Sted: Ordførerkontoret, Vågan 

  

Tilstede: Eivind Holst (leder), ordfører i Vågan 

  Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy 

  Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes 

  Lisa Jørgensen, varaordfører i Røst  

  Hans Fredrik Sørdal (på telefon), ordfører i Flakstad 

  Dagfinn Arntsen, ordfører i Værøy (deltok i deler av møtet) 

 

Fra sekretariatet deltok Kjell Furu i deler av møtet. 

 

Forfall: Tor Arne Andreassen, ordfører i Røst 

  

 

Sak 21/18  Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste til AU møte 25. mai 2018 godkjennes. Til Eventuelt tas med  

A) Lofoten kunnskapspark 

B) Lofotstrategi 

C) Besøksforvaltning  

D) Destinasjon Lofoten¨ 

 

 

Sak 22/18     Protokoll AU møte 25. april 2018     

Vedtak: Protokoll fra AU-møte nr 3 – 25. april 2018 godkjennes. 

  

 

Sak 23/18 Brev fra Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus   

Det vises til vedlegg samt oppslag/svar i dagsavisene. Helsetjenester og spesielt akuttberedskap er viktig i 

region som Lofoten, ikke bare for å ivareta egen befolkning – men også et sturt antall tilreisende fiskere i 

sesong, vanlige turister og besøkende på våre festivaler/konserter m.v.  

Vedtak: Lofotrådet er opptatt av at befolkningens behov for helsetjenester, både i forhold til akutt- og 
ordinære helsetjenester ivaretas. Sykehusets tjenester gir trygghet for befolkningen, tilreisende fiskere og 

økende antall turister. Lofotrådet ser det som helt nødvendig at tjenestetilbudet ved Lofoten sykehus 

opprettholdes og videreutvikles som helårlig helsetilbud som i landet førøvrig. Dialog ved Sykehusledelsen 

ved Nordlandssykehuset viser at de har vedtatt gynekolog i akuttberedskap for fødende ved Lofotsykehuset 
på Gravdal i sommer. Lofotrådet er positive til dette vedtaket. 
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Sak   24/18 Status rekruttering sekretariatsleder m.v.  

Eivind Holst følger opp og får signert arbeidsavtaler med Randi Lervik og Hanne Ulrichsen 

Vedtak: Redegjørelse om status for rekruttering av ny sekretariatsleder tas til orientering. 

 

Sak   25/18 TestLabLofoten - Orientering 

Vedtak: Redegjørelse om status i prosjektet Test Lab Lofoten og rapport fra PWC om arbeidet i perioden 

september 2017 mai 2018 tas til orientering. 

TestLab Lofoten, videreføres på følgende måte;  

1. Hver kommune setter opp sine spotter i Google-map. Dette skal være i ferdigstilt før inngangen til 

juni. 

2. Hver kommune synliggjør antall skilt som det er behov for å kunne be om frivillig betaling for 

fellesgoder. Finansiering av skilt dekkes via Lofotrådet og de tilskudd som er gitt fra eksterne kilder 

i forbindelse med tiltaket. 

3. Tiltakene som har vært iverksatt summeres opp i første AU høsten 2018. Her gjennomgås også 

prosjektregnskapet. Videre plan for TestLab Lofoten legges videre i samme møte 

 

Sak   26/18 Lofotråd 20.-21. juni på Værøy - Drøfting    

Vedtak: Planlegging og gjennomføring av Lofotrådsmøtet på Værøy gjøres i forhold til drøfting i AU 

 

Sak   27/18 Eventuelt 

A) Lofoten Kunnskapspark 

Prospekt er sendt aktuelle samarbeidsparter, med høringsfrist 5. juni. Eivind følger opp aktuelle 

høringsparter på telefon med sikte på å få tilbakemeldinger. 

 

B) Lofotstrategi  

Arbeidet følges opp i Lofotrådets møte på Værøy, med mål om å ha en strategi utarbeidet og 

formulert på en A4 side. 

 

C) Besøksforvaltning  

Orientering om Besøksforvaltning i Lofoten tas opp i Lofotrådets møte på Værøy 

 

D) Destinasjon Lofoten 

Det skal være generalforsamling i Destinasjonsselskapet. Det bør stilles spørsmål om tilbud til 

de lokale og små næringsutøverne som er medlemmer og som ikke oppfatter å få støtte fra 

destinasjonsselskapet.  
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                Lofoten  23.05.2018 

 
 

         Eivind Holst 

                                                                   leder 
 


